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J ''DANGER SIGNS". Hoe zatv

atinn is uit elkaar .*,„„„ .,*„+.

Net na him onwijscd
goeie 2e LP "Camingift!
up for air" kappen ze
enaee .Volgens het eng-
else popblad"sounds"
hebben Neal Floyd
en Fred Purser, de git-
aristen,er geen zin
meer in,maar volgens
de N.M.E.(New MUSICAL '

Express } lie eft zangeres
Pauline Murray er geen
zin meer in.
Pauline: Ik had er geen
zin meer in on steeds
maar weer nummers ged
-wongen te schrijven,
Je zit altijd met dat

^ contract^HEl

f5 Ja,dan had Je maar met
H. een kleine platenmaat-
*5 schappij in zee moet-
-t en gaanl
% P.S.Hun laatste single
^_'fcome into the open"
3oet je zeker kopenl

Heal z'n zorg is

01 niet een mode

ssist robert Blamirejj te worden.
Ija.we dachten dat 't <\ H±j was trouwens

p^ea duur zou worden % al een fan van

als een gewone single, f PENETRATION
maar het werd dubbel $ Toordat hij er

zo duur.Ook staat erop t al bijzat. Pf\M^
dat het nummer"7'isions"-E

§,49min.duurt.In hetgc

PENETRATION interview^
*^~"""— ———

'

— —— -— -
g.

Jammer voor alle lur
die verliefd zijn op S
Pauline .Ze is nl. eei||

paar maanden geleden §
getrouwd met hun ma-
nager Peter Lloyd,

Pauline ;Stom he!l>iscc
drukt New Wave hele-
maal in een hoekje.
gitaristNeal Floyd;
Maar dat neemt niet
weg dat we fans heh-
"ben.Een tijdje gelede
belde er een jongen
aan,die om mijn hand-
tekening vroeg.Verdei
vertelde hij dat hij
vijftien mijl had ge-
lopen naar mijn huis,
-"Jullie hadden een
tijdje pro"blemen met

j

jullie 12 "single

duurt het 3minutei

i
EEN Pt&MIhlE

Pauline ;We zijn e :
:..

familie,
drummer Gary Smallman;

|

We zijn verliefd op-
alkaar.We spelen ook
met liefde.dat is zo
goed aan ons.

Pauline, Neal ,Gary en J
Manager peter hebben
altijd in het kleine
dorp Ferryhill gewoont^-
Pauline is altijd ont-'
zettend nerveus bij
interviews.Dan zegt ze^

vaak de stomste dinger. jp

Dan even bij %N
Gary thuis. X_,
moeder;Hij is

"

iaV
goed he,meheer-f
Gary;Ik deed mijW
eerste optreden
toen ik 15 was.

; Ik trilde van
zenuwachtigheidj

kMoederjHil is
f de besteilii!!! 1

..

iSfit ^0et^fif^



TEE DAMNED SAWS1

©ftrWP
I ' ts Saturdaynight J

The Damned geeft er-
p-ens een paan cone—
•ten.Ze waren de

eerste Punkband die
een single maakten.
Rat Scabies staat
daar ergens met een
pilsje in je<3 z'n ha-

nden.De iy.euwe bas-
sist Allrrer Waird
verteld dat Debbie
Harry net bij ' em o

bezoek kwam.Ray"capt
Sensible"3urns ,van
basgitaar naar sologit
aar verandert.is oo"

nog steeds honderd% abba
liefhebber.is net voor-
programma van the Damned,
Hij zingf'You're the one
that I wanf'en als het pu-
bliek aich rustig houdt,
zingt hij "summer nights"
als toegift.
Om 6uur begint de kiddies
show. Dat is een optreden
speciaal voor fans onder
de zestien.Een paar honderd
fans rwaaronder 6 meisjes,
dansen»schreeuwen en spugen
naar the Damned.Het geeft
niet.ZE zijn toch waterproof:

®
BETER ZOKDER BRIAJf JAMES'

jC/yr, smsjdi&i

We bouden van onze fans 1'

verklaart DAVE r terwijl ie-
van kleding verandertl&ereen om handtekeningen
Het verpleegsters
Pakje hangt nu in de
kast pen draagt hij

i een te gek hawai-
ixn blousj&.Dave Ta-
nian^nog steeds de
zanger,ziet en nit
als Hosferata.
Captain Sensible,

vraagt.Ze worden vooral

Spy ,the Jamned'S
eerste ..iSgsas&sgsss*

fan en Punk van
top tot teen,
volgt de vervl-
oekten overal.
Hij en Wendy stM«
vooraan.Bu snapt
Wendy waarom
Rat de opvolger
van Keith Moon
had mo eten wor-
den.
flDave :We moeten
onse nummers
langzamer spelen.
omdat iedereen
klaagt dat we
onze set te snel
spelen.Maar ach,
we zijn nou een-
S taal de snelste

gewaardeert door het jongere) en de hardstej
publiek,en dat laat zich f%a =T,c i ew»i nvpsnz
zien als the Damned door
een plaatselij.k Punkblad
wordt geinterviewt.De jotit

nalist is veertien jaar en
de fotagraaf is dertien
jaar.En wat opvalt is dat
the Damned bun serieus nee
Ze vertellen over hun nie-
uwe single "SMASH IT UP"
en dat het veel beter gaat
zonder Brian James omdat
hij altijd de baas speelde

^.-^.WEHDT (

Wendy heeft ongeveer hon-
derd mijl gereisd om the
Damned te zien optreden.
Daarvoor wordt ze dus ba
loont.De volgend^M^Rgtft^
krijgt ze van
Rat ont bijt
op bed.

Ze spelen"loveson*S ,

"suicide" , "noise
noise noise" en
nummers van de
oude IP ' s

.

Ook spelen ze
"pretty vacanf'j

-P

ze cms De-



TTTTi STSCIALS^HE SPECIALS

Vat s-wmgen ze ~,och,dx C

Specials. Live sijn ze ?ra^;
tig.en dit lijkt wel een live

LP 111 e en valt de stem van de

blanke zanger Terry Hall

nogal tegen.DEze LP is trouv-

, ens geprodnceerd door Elfish

Ken 3e die piraten wijsjes? ^ | Costello. „„ mTTnTTC AWT|C.

Zoiets als "FRIGGIN'IN THE RIGGI [^ awBKTS-A CA^ HT THOUSANDS

van the Sex Pistols.Nou, dit is PaEsoonliXtc v-tnci ik de eersxevan xne £>ex jrisiuiB.uon,uii -i_a persoonii^K tuiu j-^ "- ~""..T" ,,

net zoiets, alleen is het steeds uncrossing tlae Red Sea wl "

c^*

"

STRANG1ERS_NTJC1EAR DEVICE

GetTrerdeame,ik vind dit klote,
ik vind selfs die hele LP"Raven n

J

K10TE*Volgens raij zijn dit de
stranglers niet,
999-POUND OUT TO LATE

hetaelfde wi3,s3e,met het resul
taat dat deze single al na5 min„
gaat verveleh.

£ei oeden na zo'nI5 Maanden

icomen ze met een niewe waai

ik veel van verwacht had^aar
helaas ^-2^^-,
T^nrn^-ManHTTTCI GUN STIQUET^
Er is maar een woord Yoor:
FAHTASTISCHlilOngelofelijk goed

deze nieuwe lp.Ben paar nummers

ken je misschien al,zoals"Noise,
Noise, Noise", "lovesong", "Suicide"

en" Smash it up ".Helaas kon ik niel

verstaan hoe de nummers heten,maai

ia. ..De nummers zijn melodieuaer
dan hun eerste 2 lp's en dat is

hens niet negatief .Je merkt wel

dat ze niet meer in de oude samen

stelling zijn.en dat is maar goed

ook.The Damned is dead, long live

tee damned: :i:j.; :::;::' '

'

! It M H M

Public image Ltd.UiEMoKiEs \i

yirxr.Ta TMAGE T.tfl . -MEMORIES J[
Hoe is het mogelijk-VergeliD
ANARCHY in the U.K'leens met
"MEMORIES" en wat krijg ;je?

"THE GANG OP POUR OP VXSXTE BIJ
PERE UBUiiiHoe ik daarbij kom?
Laten we beginnen met de drummer
Onwijs swingend.bljna disco, maar
toch onwijs goed. En dan die

(

taar die bo vervormd Is dat'lar
der een orgel is dan een gA^Jp2

**

Keith Levine LIVES '. *-**fcJgp
En dan de. has van Jah .Wobble,die
nogsteeds de helangxiakste steun-

pilaar van P. I.E. is, en John

steeds gekker wordt.Ctct groot
genoegem van Flop)De hoes is te

geisha- Lydon als hruidegof^ met^

naast hem de Druid-

I

TrtB
3 cln^ew

c*eif.3

Ti i J u l ncg - ,—I Z
~

''^SS^3
.

-lell anders dan"Where were you"+++

I
Skids-Days in Europe {.hi:

)

valt erg

'teeen. Steeds hetzelfde.++
-

+++++=klassieker ++7
gW*+ =lfo

e
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CM.CK
Dus Malcom denkt dat
'ie Iggy is.
De zanger Tan the
RUTS staat op 'net
podium. Ze spelen
"it 'was cold", een
langzaam nuramer.
Sen paar klootzak-
ken gooien glazen.
Sen glas breekt en
komt in Malcom 's
gezicht.Even lijkt
het alsof hi 3 pmvalt"
maar dan spuugt hij

j

naar de"fans".Ze spu-
gen terug.Gelukkig,

|

hij valt niet om.
\

2 uur later, als het !

optreden afgelopen iis

valt hij bewusteloos.
Als Malcom weer bij

j

bewustzijn is,verteltl
hij dat hij, te dronkj-
en was om te voelen
dat het pijn deed. I

PEOPLE UNITE RECORDS^

gaeband.in een 24
sporen-studio.De
Punk-songs hebben
we opgenomen in
een Ssporen-studio
Malcom; Onze produ-

hit in Engeland. Hun
3e single "SOMETHING
THAT I- SAID "werd ook
een hit, terwijl at
the same time hun de-
buut LP "THE CRACK"
Uitkwam.Deze LP werd |cer,Mick Glossop,
nogal lauwt^es ontvan~(Liirkers e.a.) is en
gen,maar dat is al een de teste.Hij weet \f
traditie blj popbladenjprecies hoe we zijH
als het om een PunkLPi/Bv. toen we"socie—

'

GAat, fty" ,de B-kant rvan
Het is gewoon een fanJj"Babylon' s Burning"
tastische LP geworden', opnamen.Eoxy moest'
en niet alleen de punf een solo geven en
fcy nummers zijn steenf toen vroeg Mick
goed.Neem noti zo'n reg-hem of hij soms eeN
Gae-song als "JAB XigSEfPeep purple PLAAT
WARS ".Pure klasseidat : r wilde maken.Daard
gaat trouwens over die > oor werd EOXY zo
N.E.atties. (ale verderjagressief dat hij

DAMAGES
The Ruts lopen naar
het hotel dat door
Virgin Is besproken.
Dave tegen portier;We
want four- sandwiches.
PortierjWhat sort of
damages?

the Ruts Tcwamen in i

1977 blj elkaar.Ze
bestaan ait;
Malcom Owen( 2 5 ) zang

j

John Jennings ( 24 )(bas
oftewel Vince Segs I

Dave Ruffy(26)drums I

Paul Fo3c(29)gItaar
|

oftewel Foxy. j

Een stel oude zakken;
maar ze maken wel out
wig's goele muzieki
Hun eerste single j

kwam uit op het PEOPLE fhet succes van the
UNITE label. (Het huisi-Ruts.
waar die maatschappij -"malcom,vertel eens
gevestigd zat,is nog; wat over jullie LP con-]

Op de kamer van Malcom
en Segs wordt een fees
-vte gehouden vanwege

een keer door natio
nal front/politie in I

elkaar geslagenj
Er werden 20.000 ex-

j

emplaren van die sin4
gle"IN A RUT"verkocht
Die populariteit zor
gde voor 2 John Peel
sessies en een platen
contract blj Virgin
records. Hun 2e single!
"BABYLON'S BURNING"
werd me teen een grotei

een prachtige solo
gaf .En toen zei
Mick" OH POXY, I LOVE
you: :

:

MEHSIII1
En wie komt daax
binnen?Mens i , zan-
ger van the ANGELIC
UPSTARTS1 11

alconi tegen Mensi;
k kon het niet

geloven toen we In
top of the pops
mochten aptredenf
"ensi;Wlj wilden
ook maar we moch-
ten nieti

SUP

tract.

"

Malcom;Oh,het is een ge-T~", ~~~ ""
. . ,

woon contract.We kreginf MfL^jWij ook
/35.0OO.J- om de LP ov te)

met,maar we zxjN
nemen. :>gewoon gegaan.Ze

f wilden ons ook m
,, LpH | niet omdat de

Malcom;Het zijn haast Si^%
f
n

f! P°~

nze Rock Against Racism) i11118^ ZJ-in
nununers Maar ik ben he-
PoxyjBlj de reggae-song's] le??al flet zo 7*.
werden we geholpen doorf £°t

it:Le1i: Se 2ind. ^jgflj***

Misty, een Londense reg~J Ret zeals de ^YL 9



The Clash heeft net een tijdje geleden een am-
erikaanse tour gehouden.en mat succes wel te ver-
staan.Leuk voor de amerikaanse punks ,kan je zeg—
gen,maar zo leuk is dat helemaal niet.Ten eerste;
Als je naar die laatste e.p, -van him luistert,hoor
je hoe slecht ze zijn geworden. Ja, SLECHT,want als
zeifs de hitkrant 'em goed vind is dat natuurlijk
een HEEL slecht teken.
Nou,ik had het over hun amerikaanse tour.Geloof het
of niet,Mick Jones, de gitarist/soms zanger,heef

t

zijn'haar laten kort laten knippeniAlleen heeft ' ie
na een gore vetkuif .Het als hassist Paul Simonon
trouwens.Ze zeggen mi trouwens ook dat ze een R'n R
(rock and roll, ja, jal )bamd zijn. Dat zeiden the Fly-
in' Spiderz ook en kijk maar wat ze nu doeni
Wat fans betreft hebben ze er een zooi bij,maar dat
zijn allemaal van die Blondie/the knack/ Joe Jackson
aanhangers . God ,

' t begon allemaal al met dat CBS con
tract. Zonde van the Clash, die eens tot e!n van de
beste ptmkgroepen ter wereld hehoorde „

Zondag 28 oktober, tussen Neon enOp hun pik getrapt,
wasx er een "extra", dat deze keer ging over'' het op-
komende nationaal jeugd front,Deze beweging is eea
soort stuij)trekking van hijvoorbeeld het hitlers
jugend,alleen zeggen ze dat ze vinden dat alle Tur-

,
ken,Surinamers,Karokanen en. andere gekleurde groepen

ojjhet land nit moeten.Daardoor dachten veel mensen dat
'het propaganda was. Die mensen hebben het verkeerd be-

i| grepen,want wat die lui zeiden. was heel erg menselijk
gezegd.Wat ze bedoelden was; STOP AXLE TURKEK.STTRINA-
MSRS EH JODEN II EEN GASKAMER EN LAAT ZE KREPERENli:
En mij willen ze ook. nietiMljn vader is wel gewoon

Q nederlander,alleen heeft hij een gebruinde huid om-
¥ dat hij in Indonesie is geboren.EN ZE LIJSTEN GEEN

EALPBLOEDEN:
Eigenlijk fcannen. ze er niks aan.daen.Er zijn gewoon
een paar ouwe vieze KLOOTZAEEEN die hun opstokem,
mef'Kijk dan om je JLSK heen.Je bent werkloos en die
gore negers pakken jau je baantje af IE11 die jon—
get jes,onschuldig en dom,trappen in HUH leugens.
Sen van die ventjes heet joop gliittmerveen,fahrer

^ van de nederlandse volsunie en waarschijnlljk oud—
- S.S.er.Heel slim is'ie.Hij volgt een cursus"Hoe
wordt ik gauw rijk?"en leest daarin dat j.e een pro—
bleem Bioet nemen waar heel veel mensen mee te ma-
ken hebben. In dit geval werkloosheid. Je zegt dat het
de schuld is van gastarbeiders»en je zegt dat als
de mensen op je stemmen,jij wel even de buitenlan-
ders naar hun eigen land "texug schopt.Je komt aan de

^lmacht,wordt sehatrijlc en hegint een 3e wereld oorlog.
6Cop het laatst wordeni er een paar- atoombommen op neder~
^.tand gegooid,en pleeg je aelfmoord.
•jJNqii, laten we hopen dat joop G. zelfmoord pleegt voor-
jj/dat hij hier aan de maeht komt. ^^^^ iFTHE

<i) Soestduinen—Met
:

eem^
A £5& 4W?2*^¥% Ki£&.

Igrijns op zijn g^dcM/^
plotseling tussen . d^Qv^

•z

9

z
Let Me
6ive you
Soke
Advice,
SMASH

face 1

.,_.,. .^.Mtlt-** nki^Stlri *yr ?

''
:* TtErt HM* ^ $



I Beste tony, jig** ^* JtM

Bedankt voor de brief .We hebben besloten om

1980 naar Holland te komen,om er een paar op

te doen. ,

Ja,de nieuwe dubbel l.p. komt in november/de

1979 uit.

Probeer dlze badge.We hebben alle "FIGHT WAR

WARS"weggegeven en we moeten nu wachten "tot

genoeg geld hebben om. nieuwe badges te laten

Als je weer eens schri jft,zou je dan een leg

veloppe met postzegel kunnen opsturen,want we

ben haast geen geld meer om terug te schri;jv°

Alvast bedankt,

Pete Wright, CRASS. ££

i
Timmv Pursey was van 29 oktober t/ni .dOBkk.immy Pursey was van 29 oktober t/m.

-Inovember BBC d.j.Hij begon de le

dag met Secret Affair, een ontdekking
van hem en een mod-band .Hi;j speelde

ook nummers van the Buzzcocks , the

Clash, the Ruts(zijn favoriete nieuwe
groep)eB ontzettend veel platen uit

1969. Be 2e dag speelde bij the Skids

the Members, the Damned, veel reggae/
ska, soul en disco! Jimmy ;Ze vroegen
of het een grapje was.maar Jimmy
vertelde nun dat hij muziek voor
iedereen speelde.
De 3e dag begon
met Joe Jackson
en ging verder me'
met Punk/Mod/ SKa/
ReggsegSoul/R'nR/
zoals Generation-
Z,Specials,Madnes
he Clash, the. ski
ds,the purple he-
arts, the Angelic
Upstarts, the Coc-
kney Re jects(val-
gende keer een in-

terview met deze
band) en veel meer.
De 4e dag begon
met AC/DC (£fi.G, He!).

VfeftftW 5pf€Lj>e «y wes*

/Ms iAATsrE tftnm?#
Precipe ^'•ifjHekiia

tfeecr seefJ keit W«rft

I, SH (T
" f rfToctt'^fZggJ>.
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THE iAhMED •ismo

swfierJ

)

wen"great "big tits"(oftewel !,ballroom blitz"van swSe±3) ^fyU
Pas gel eden was er police against punk-gevecht in eAg- ™£/£> ~t*&^
eland,dat niet zo gunstig was voor the Damned.Als wraak -

van de politie mocht the Damned niet optreden.
The Damned: But we'll keep on fightingl 1

I

/h
uit : Ore em ^

TtfE RUTS - veoj&vmj ell. 5 "Be CRftCfc
Rock against Racism optredens .We. doen het niet om politieke redenen.
Racisten zijn klootzakken,dat weet iedereen.Het zijn geen mensen,
raaar heesten.
Segs;Soras komen er nazi-skinheads naar ons kijken.Malcom he-eft ze wel
onder controle.2r zijn trouwens helemaal niet zoveel n.f .skinheads.
Het lijkt alsof het er veel zi3n,maar dat komt omdat ze van stadje
naar stadje reizen.
Mensi;Maar ze zijn wel kut gevaarlijkl ii
"Waarom namen jullie juisf'BABYLON'S BUBJTISG"als jullie eearste
virgin rec. single?
Malcom;Ach,iedereen zong lovesongs dus £k dacht :Waarom niet"Babylon's
Burning/You' 11 hum in the streets/You'll hum in you r houses.
"Society?"
Ze beginnen met ze alien te zingen:
D'you ever get the £eeling someone's watching you?
Sussing information about the things you do.
Watching you from some sooty spyhole,
listening in on radio-control
A media controlled by hate, *

you've been programmed far to latelll

Paul;En nu Margaret en de tories aan de macht zijn,wordt het nog
veel ergerl
Segs:(door het raam naar buiten)K100TZAKKEN,KIOOTZAKKEKil 1 :

De Ruts-song"jah wars"gaat over de n.f .akties.De National Front
hield weer eens een mars,terwijl ze beschrmt werden door de kit.
Toen R.A.R.aanhangers de nazi's aanvielen,hegon de politie de
AHTI-nazis in elkaar te slaan.
Misty rhebben ze helemaal in e]

Paul:Ze sloegen dat gebouwtje
een ^ongen die daar iOOEwerktepakten ze ook.Toen riep Buf ,een van
onze roadies "Sla 11 em niet, want hij is pas aan z'n blinde darra ge—
opereerti."Toen hebben ze hem de hele tijd in z'n maag geslagen,
the pigs I

Mensi:En wordt steeds erger,kom maar eens naar onze optredens
ki J fcen uir: SOUNDS

s

Afr i»t fc€\oUtri oti . Her MmW
MCT Uir WAt„ v|ATEfJ/ ^^^KT-

vows ^ tf^ewwo** «>*«»;
StW o«K e^ew. Hfe<W[ fan

AftT W REVOiUTlOt^
fOST&tAS 1082

Z-H-





ritofio
IPOSTBUS IOB2-LEIDSCHEMDAI,

l :3chrijf one want als er geen rEaktie komt,
[hebben uij er ook geen zirt meer in. ^^
Net in dit nunmer: CRASS-intervieu/COCKNEY REJLCTS-interuieu/ KETCHUP

-

interuieui/Rotterdamnedse Punk3cene/platenbespreking^Sien
%
ir>^ eenqoJs:

^dienstig blad/"PUNK 15 DEAD"/"=?U

(

)*/•

¥*%

H^

[EXTRA BIDLAGE;
_STENCIL WAN HET HAAGS ANTI FA5CI5TIE5 KOWITEE , ander net mo]

kF A 5 C I 5 TEN UAM DE 5TRAAT
NET DANK AAN : GREET (udor het drukken . ) ,5DUND5(REJECTS-inter uiew

J

PSaartenCvacr het lenen v.d.typroasjien) , TOt|b(v/o°r nBt lBnen van '

tape-recorder), Ian van NO EASY AN5UER fsnzine(Crass-interuiew)

,

haagsche courant,kerk-blad .koninklijke luchtmacht en uerder
iedereen die ik wergeten ben.

Fa BLACK&UHITE STATEMENT/DESTROY THE ENTERTAINI"1ENT/GRAFITTI&
HI af RHCfll ^/ORT T ^ nnmi nTTna

I
r ' 'RONDOS-



fGs&mmt vfiFru**

GUN k**o«3fe*g£a

Er gingen na Art in Revo
ilution nr.tB I nogal wat
}geruchten,dat we er mee
fop zouden houden,Nou,ver-

Fgeet het maar .BR ; is op dit

^__ fioment eeh band.ook Art in
devolution van naam,aan het oefenen.

)nk komt er "begin '80 een illegal e zen

in de lucht in Rotterdam, natuurli

look Art in Revolution geheetten/gehet

IJe kan ons mischien het beste verge
llijken met donald duck. Donald t-shirt

Istripe, posters enstickers. Posters ko-

Imen er trouwens waarachi jnli jk wel.

|Kaarre,is d.d. wel zo'n goed voorbeel

lZo'n coBramercieel handelsmerk als dat

[proberen we juist niet te zijn.

en nu we het toch over kommersjeel
hebben;
Een tijdje geleden kreeg ik songboelf

Sen van the Rondo:- en Bunker,m^^Bi
(G.V.D.ALIES GAAT F0UT)2 R'damnedoe
jpunkbands,in handen.Zo op het eerste

gezicht is het leuk.maar als je mo
! vraagt wat het voor i'n nut heeft,

zou ik je er geen antwoord qpgeven

evi ;n 'fT n sn. ?n 1 n die
noodz;
Je de
kent.

*i J1

ons
brief tunnen zettenS wat fl£

jgj) van zo'n songboek is,als
.

,

;j p £ toch niet nit je h-oofd

JEr ir, trouwons een te gekke(orn het opi

kiz'ri f°frj maats te zecgea. )"Punkseea<%|

;naln ratterdam.Ej. is een specif
punkclub,.Kaasee.Ook heb je er

D2
punkwinkels, Backstreet en de

Raketbn: ds.Deze laatste shop is ook|
de uitgever van het blad Raket#, but-
tons , songboeken enplaten(KingKong
ecorde)Dat zijn tot nu ?ep's met

op die Te ep 3 numme'rs van the RondoE
en 3 van the Railbirdn.Die band is alfc

uit elkaar en een deel zit nu bij
Tftndstiekor Shocks .De andere 2 ep's
horen eigenlijk bij elkaar want dat
IB een dubbed -ep.Daarop staan the
Rondos, the Pailbirds , Bunker en Termi-
nal City. Tan deze laatste band moet
jeje rd.ks van anntrekken,dat in gewc
vinyl vull i ng.
Hoe kom ik in ?????naam nou aan die
R'damnedse punkscene?Ik was toch ovei
Art in Revolution bezig?Nou ja,zal 11

maar eindigen met een stuk uit Raket'

Wat hiedd die punkbeweging ook adweea
in?Een en al aktie en verzet toch?
Volkomen anti-religie en anti-autori-
teit toch?tdod bestaat niet,hij is eei

zoethouder van het volk.Punk is zelf
doen,je eir;en situatie in handen nemei
Een trap met een stalen neus in de ril
ben v.d. ingeslapen buurtwerkers enz.
De punkbfweging is het resultaat van
zelf hard werken,zonder hulp van 6£n
of andere god.Resultaten zijn er;veel|
goede bands ,fanzines,platenlabels

,

akties voor eigen tenten en oef

e

nrui;
ten.Mensen wakker geschud,en het
groeit nog steeds. Plisschien minder
sensationeei: maar sterker en door-
fiachtjger. ^^^



^let is aoridag en .-.
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ti1 Q = '-+ „-,-! 01-+r>^ reieiri Dm eens naar een band te gaan kiiken-dle deicijlceH.,dIe de
rageBn r;wnrt,e overalls,
en heten Crass.
fcen.Ze neHien geen blad
niks yerdommen.Hier vole
, nit de U.K. -red;. )met

Ciieert mij ertoe geleid om eenn naar een

laatste tijd veel gubliciteit heeft gehad.Zr

z.ijn vegetariers, maken hardef / snelle mu-r.in

Crass staat bekend om hun felle politi*ke tek

voor hun mond ,en wat j t J van zo vjndt kan hun

het interview dat ik(onze jonnekendf; jonm: I i :
.

hun deed. i—*m)4 \fM MO 6ftSy AMSWtR .

-Wiens idee was het om Crass op te ricbten?
-Sanger Steve Ignorant: Ik kwam hier(een grots boeraeri j-red . )woner, on

toen ik vertelde dat ik in een band vLlde/ zingeia,kwam PennylPenny

Rimbaud,de drummer )naar me toe en z.ei dat hij wel bij mij wilde drumtne

De anderen aijn er vanzelf bij gekomen.
Waarom hebben jullie Crass opgericht?
Steve -Sen naar iaar geleden gins ik naar sen optreden van the Clash

en loen zei Joe Strummer tegen het publiek»STA DAAB NIST.MAAR DOE WAT:

En toen besloot ik om Crass op te richten.Maar we hebben wel allemaal

andere redenen om in Crass te spelen,

•Hoe kwamen jullie op het idee om hier te gaan wonen?

•Steve :Ik neb hier de anderen ontmoet.
G (artworks) ;Dit gebeuw bestaat al I? jaar en iedereen loopt hier m

e hebt hior aJLtJ-Jd mogeli.lkheden om te dpen wat je wilt.
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*H lurkers-New Guitar in Town( single ) ^ 66S^fWV WW J BU2Jt/»i5kS

ass
<j Kijlc,dit vind ik nou typisch zo'n maimer dat door mij zon j& kuhhen zijn
' geschreven.Harde punk, en toch melodieus.Alleen is de tekst slap.raaar dat
izijn we van de,bri.tse Raraones wel gew^nd.Flop vindt ze de engelse Nor-

Weer totale wanorde bij the Pall ..Mark smith's stem lijkt erg op die van
Hugh van the Stranglers.De drums zijn nerveus als de ???,en zo hoort net
Beze tweede IP van the Fall is gelukkig minder saai als de Ie,en dat
komt waarschi jnli^k omdat de organiste Yvonne alweer een tijdje weg is

jjarpettes-I don't mean it (single

)

»eer zo'n Ramones-achtig plaatje.Lekker hard, en helaas werr
ik?

A#6t&c tpsmxrs

slappe tekst. De hoes van hun LP vind ik wal(;elyk,maar wie ben

Raineoats^Raincoats (Ll-') *» fcAl>JCOlAlS *"
*>uister naar"Cut"van the SLits en wat hoor je?De debuutLP van the Rain
coats op Rough Trade Records. Misschien komt dat wel omdat Palmolive,de
ex-druinster van the Slits nu bij the Raincoats zAt, m mt
Psychadelic Purs-We love vou ( single )p&YCikUkto€liC T**W#
-Xeukjvage rolling stommes invloeden,maar toch goed.Be zanger(?)heef t eer
-phn Gooper-Clarcke stem en de sax is ook go/ed. >jj ! a^ Jf
skids-Working for the Yankee dollar (sin,;].e ) *jfUJ9^7
Jezus Crisis, de Skids warden steeds slechter.Nu weer met oen kut-orgel
en de gitaar is veelstezacht,

gelic Upstarts-Sever 1 ad no thin' ( single
eel goed zoals gewoonli jk.Ontzettend hard en sne 1. Okay , Sham is dood
(=supersterren)maar lang leve the Upstarts .Wel (prima)geproduceerd door
Sham-zanger Jimmy Pursey.

U.K.Subs-She's not there (EP)
Laten we met z'n alle hopen dat the Subs hetzelfde gaan doen als Stiff
little Fingers. En dat is :Na de LP een slecbte single en daarna weer een
steengoeie.Want deze EP vind ik waardeloos .Een oud zombies/santana num-

i
ner »dat 4p slecht door de Subs is gecoverd, Charlie Harper's typeren-
,de stem is erg verandert en wel in een negative vorm.

Bonner&the Kabaks ( single ) „Girl on the run .

OKjoRJIc zli in~cfe moeilijkneden,ik weet niet raeer noe ae naam van an
-band isDonner&the Kababs,Donor&the kabaks weet ik veellln ieder geval
is die begeleidingsband van D. CrassIEn "D. is Honey Bane,ex-zangeres
van the Fatal Microbetrs.De gitaren zijn no£, beter dan op de T2"Sr van
Crass. Honey ' s stem is zeer goed en fel.

IUCSU&

??????????????
meer hoe de naam van die

.EftMtieb
,fiet sjpchtrte nummer v r

.'< hel' T n , : 'i./a: is nou
B3X f*r»»*»rr

Vmn*&-1 jttst can't be happy todtyK single}
Get verdomme.dit is hot
juist bun niewe singl
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THE CGGiOSI it-Sw^JfS 2UN -=**«* Y01GENS " " PIN(pun
Sen van do felste en energiekste bands va&CiS79}.2e denken wij ei

colt over. Het engelse blad sounds hield eea interview met ze.
iuc

J wanna go back to where it all began, wanna do a .gig in my backgarderi,
I wanna nave a laugh before the press gets in, cause if you give *eo he

a chance-they 1"!! destroy the fuckin 'thing

J

JOIN THE REJECTS-GET YOURSEIE KILISDl

eet Je nog waar het alleniaal begon?We wilden verandering.V/e zouden
les wat verkeerd was een Gchop onder de kont geven.We zouden toch
rde, ensile rock'n roll makeatJA TOGE?
979 en kijk wat we hebben.Een top 10 vol met disco, tubeway armies e

oomtown prats. Is dlt wat er terecht is van gekorsen?
e le golf van de niewe golf is uitgegolfd.De pers heeft helden van
esnaakt. Johnny Rotten-John Lydon.Wat een vent;

'i^. hippies hebben de macht weer overgenomen.KIjk naar naar Rock agai
Racism.Alleinaal hippies net dure baantjes.En punks zi;jn tegenwoordig
gozers g met leren jasjes,ritsen—broekea. en make-up rond de ogen.
Het Is gewoon een grap.En al onze helden van de straat,soals Billy Idol
(generation X)en Joe StrummerCthe Clash), blljken opeens van goede fculze

Inst

B0K3CARI§re ,(=bokscariere.
Micky Ceggus is 18, Een paar naanden geieden was hij nog beroepsbokcer.
Nu zit hij zonder baan.En daar is hi J niet trots op.Daarora heeft hij
van zijn zuurverdiende geld een gitaar &versfcerker gekocht.En nu apeelt
ip!K hij in the Cockney Rejects.Ze bestaan uit :MIcky geggus,

gitaar.zijn I5jaar oude broer Stinky Turner, zang, (big)
Tince Riorden,bas en Geoff Willmot, drums.

||Ze stuurden een bandje naar Small Wonder records en ^*»

™t daar mochten ze de "Flares and Slippers "EP maken.
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-Hoe gaat net huishouden dan?
'.:Alles gaat hier individueel.
aIs je rotzooi hebt gemaakt HET
ruim j'e Jhet zelf weer op. We
zeggen niet>"Deae taak is voor
jou,en die taak is voor jou "

-Vinden jallie jezelf anarchiste
n?
G.-Dat ligt eraan hoe je de tern
opvat.We zijn wel anarchisten,
iriaar niet zulke luj.,die een
geweer pakken en mensen gaan
doodschieten.
-Haar er zijn toch meerdere vor
men van

*» K

DO TH3Y- OWE US A LIVIKG7
fuck the politically minded
/here's something i w aii* t0

say/about the state of the

nation/the way It treexa us

today/at school they give y
ou shit/drop you in the pit

/you try and try and try to
get out/but you can't becau
ae they've fucked you about

/then you're a prlaie exampl
e/of how they must not be/t

his Is Just a sample/of wha

^they've done to you and a

lug //of course they do of ^™r=e they do/So they owf u

^H% y^yjB— BJbmmm^,,,

7 LESSEN OVER EEN RELAT1E MET
GOD

De Bijbel is de eerste hulp voor je leven.

Jong & Vrij heeft een kursus van 7 bijbeiles-

sen om je te leren hoe je in kontakt met
God kunt groeien. De kursus heet dan ook
KONTAKT, 7 lessen over een relatie met
God. Het is een korrespondentiekursus
waarin je persoonlijk anfwoorden op je vra-
gen znlt ontvangen.

De eerste les over Gods plan met jouw leven
kun je gratis aanvragen. De andere 6 lessen
krijg je een voor een toegestuurd als je de
vragen van elke voorgaande les hebt beant-
woord en opgestuurd.

>i B52*v£^^»^gin fij^ w

WA(j-r

1/vie HcSBerf, MfA W^ek no£ BA^tsTteeT W

^E& H€T fAjcxnov ASS PWitS 2yfsf, JDftHje £LfVTEN
f WANYAlS *>«* 0*V rtfffftY



vi;RV0L& CRASS itmuetf
•phil(gitaar) Helemaal niet, het betekent wat het is,een jsE'p land zonder
regering.
Andy (gitaar) :We aingert over onze relatie met anderen.Maar als je ons een
stempel probeert op te drukken,zijn we nergens meer.We zijn anarchisten,
maar ook mensen.
-Maar hoe zit het dan met de"kids of the streets", die geen verstand hebben
van politiek,godsdienst en maatschappi j?

Pete Wright (bas ) ;Die aijn al "too far gone" rmaar het is wel klote voor ze,
als ze erachter komen dat ze niet alles kunnen doen wat ze willen doen.
Maar als die kids ook niet willen luisteren,bemoeien we ons niet met hen,
omdat zij zich ook niet met ons bemoeien.
-Willen jullie meer bands die hetzelfde doen als Crass?
Pete :Kee, want dan wordt het weer een mode,
-Denk je niet daf'Do they o'-,'e

u :

us _^gg a livinf?;"een. roci ale onrust kre"ert?
Andy:Wij kreeren niets. l ftirtfk|4*PKT MleUteie, fpacC »* " pp, II I ] 11 1 iFTTUjTl
-Wat betekenen de teVR teTi

v
TT^r?lPf RtoU&M IM^i-^Zl^IL hL '-'-1

Andy:2 jaar geleden was dat ons Ie nuramer.Het was het nummer waar we "bekend
om werden.
-Kaar wie zi jn"they"dan?
Phil :Dat zijn de lui die zich schamen omdat ze geen baan hebben.Je wordt
zo'n 10 jaar op school gehouden mef'Je haalt je diploma ',' en* je krijgt een

Die baan. "Uaarom worden die lui dan ook half gek als blijkt dat 't

helemaal niet so voor de hand ligt.
Penny :Er is een groot verschil tussen"Right to Work"van Chelsea en"owe us
a living" .In"Right to Work"wil je een baantje,het maakt niet uit wat. Maar
in"q>ve us a living"protesteer je er tegen dat je niet het baantje krijgt
dat^Verdiend hebt.
-Viiiden jullie niet dat er veel godslastering in jullie songy staat? i!

Phil:Wat versta jij onder godslastering? fPtXk MjfUSSf fi&UAitl&I .
-l&ster tegen god enhlles wat in de bijbel staat. fsv-rx "»
'Phil :Kensen die de bijbel gebruiken om er iets mee te bewijzen...
G.-Mensen die god gebruiken om anderen te dwingen tot iets. Jesus werd ook
gebruikt.Waarom zou hij moeten boeten voor onse fouten?
Phil :Jezus was gewoon iemand die middenin een oorlog tussen joden en ro-
meinen kwam.Hij probeerde vrede te sluiten,aiaar omdat die 2 het zo'n gek
idee vonden,hebben ze hem maar gekruisigd.
-Kunnen jullie een voorbeeld geven,waarin de naam jezus wordt misbruikt?
Penny :Als ze iemand gaan begraven.Dan zeggen ze;dat jezus bij u mag zijn','

en dan smijten ze dat lijk 2 meter de grond in.
G. :T>e grootste godslastering vind ik honey m. met hun verkrachting van

ary's boy child". Zo goor,commercieel en oversexed.
Penny: In onze nummers zit veel godslastering,maar wij ontkennen het niet
Wij zeggen: "Goed, hij stierf aan het kruis,maar wat heeft dafmet ons te
maken?"
-Kaar er zij nog zat mensen die denken dat jezus de zoon van god is.
Penny :Dat is'ie ook. Ik ben ook een zoon van god en jij ook,marx ook en
hitler ook.
-Zoeken jullie soms hetzelfde als wat jezus
Penny: "WE ZOEKEN VRIJHEID VOOR IEDEREEN.DAT
WAT HIJ OP ZIJ.. ZELP Will

^^^i

zocht?
IEDEREEN HAG DOEH EH EATEN

"'
" Cr

T^nvp "FEEEING |
|

the 5000?OOK HUN SINGK*.;,^"
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|Pim:Het gaat nu alleen om de teksten.Je kan er verder niks mee
fdoen. Alleen naar luisteren.
-the Rondos uorden oak echt als een soort van helden geziEn.
PimiZJa.je hebt nu allemaal van die. bands .Tandstickor Shocks, Revo ,

Rode Uig,
5avjets»'T is precies the Rondos, alleen dan... . slechter .Plaar ze krijgen nou

{_

'toch uel kritiek . Bi juoorbeeld the Sovjets,die hebben een numniGr , nat gaat van
"nananananana S0U3ETS , nanananana SOl/JETSI"en dan is dat nummer afgelopen.
-Hoe was jullie optreden in kaasee? CL
:0h,dat ging uel lekker.De eerste keer uerden ye terug gevraagd.en de tueede
keer uas voor het benefiet voor Jesus&the Gospelfuckers.Toen uaren ue ecnt
kuaad.Dan hoar je Jesus tegen de bassist van"Je legt je vinger op die fret
en je andere vinger op die fret, en je doet uat ik uil" . Mou ,die bassist uerc
helemaal voor lui gezet.En het optreden zou eerst niet doorgaan ottidat 3esus
qeen zin had. iwgumMwww^M ' wwrwv imw <Ai}mMy '

>
,
*<wm*MHmvW! , t'*

f
:

-Hij denkt zeker dat *ie jezus is! !.___ .^^——-i^_»^^; ,

Pim:Ze konden ons ook niet even bedanken,uant ze kregen tnch maar
fI800,- lOok niet even helpen met het af bouuen ,enze moesten perse
act zljn,anders uilden ze met optreden. CZL
-Hoeveel hebben jullie gekregen voor jullie optreden gister?jfc „

Pim:83 pisk.Bij de 5x dat ye hebben opgetreden , kregen ue bij elkaar /2GU,
Plaar het gaat niet am het gel3!,het gaat am het spelenlUe gaan uel met dat
geld de studio in om een bandje op te nemen.Dat bandje uillen ue dan ra nd

jren naar jeugdcentra .g^Xr,'l»'™*>»»TOP^^

-Volgens mij helpt dat niet zo veal .%a^^^^.^^_^.^.., J,—-,——~.

—

^joJu ^^ „ .

Pim:Kijk,je kan uel in Rotterdam en Amsterdam blijven spelen,maar die luit
ueten al uat je probeert te vertellen. Ui j uillen juist ij^l^l^ irl J

e

lj gd —
J :

centrums optreden uaar die lui nog van niks ueten. ^*
-Ik denk ook dat je in een klein dorpje veel eerder reakties kri jgt dan ''

,

in de grote steden,amdat zij haast nooit bandjes z i e n .^Jllilliiill™ 'Z".^."-^"'~^Z
'

plonique : Zi j luisteren ook veel beter naar de teksten .Daarom zingen ue ooki=
in het nederlands , om ze iets te uertellen.gJr^rr^^7""™^

r eventje s~~^,'

e hoofd- #*^

lar-rpunk in Ne-

Pim;Pas in kaasee uaren er een paar Utrechtse bands
Die uaren echt slecht.Er uas zelfs een band die van
songs stonden te spelen .Plaar toch komt de
Punk nu pas door, in nederland
-Als het maar geen mode uord
Pirn; Eigenli jk kan het helemaaryp
derland.Daar hebben ue het veel te goed
voor.
the Brommerz gaan hun eigen ep opnemen...

J=,uij komen op de ROCK AGAINST RELIGION
.Ue komen ook op t.v. bij Neon.

-Uat de engelsen in'77 hadden, krijgen uij
nu.Kleine platenlabels enzo.
Pim:Het begint nu pas los te komen. Bv .Theo
Stokkink die the 3am en the Skids begint t

draaien.
yerk jij?
Pim:3a...Ik had daar pas Rock against Rele
gion-posters opgehangen,en die' moesten er

dus rneteen af.En dan heb je de lui die het
helemaal niks kan ver schelen .De enige zorg
voor hun is hun brommer . l\lou , ik heb in dienst
gezeten.Die jongens doen geuoon alles uat

|hun gezegd uwd.Zo'r pief zegt dan:Houd je
juapen schoon
die gasten

voor als
poetsen!j§J*?B»

remicr
wacht grote

oblemev

MP-

zoals the Lullabeys.
die moeilijke Chelsea^.
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REJECTS

[INTERVIEW ' YERVOI/
fince apeelde eefst

^gitaar in the dead
flowers. Hij is ook
Shan '-6 9 roadie gewee:;t.
Daar is < ie dus eaiwBaET1/
mee gekapt. vtonWIgi rakitmolor

De optredens zijn •i gal u>Un

hard en fel,maar tienk niet flat

ze agressief zijn.Ze zijn hetzelf-,

de als wat men dac-ht van Sham:
4Eastenders.Eastend is een hele arme

wijk in Londen.
"S menen wat ze zingen. Dus als je

stinky hoort zingen: "FREEDOM, THERE

AIN'T NO FUCKIN 1 FREEDOM!",dan i

dat oradat hij verleden week is

opgepakt wegens wangedrag.
Als er e'en ding is waar ze ee
hekel aan hebben.ia dat w

het fascisme.
"Weet je,het is hele
maal niet zo dat we
een hekel hebben aan
politie.want zoals Mensf
(Angelic Upstarts )zegt :Er

is nlemand die ik meer res-

pecteer dan een eerlijke
politieman.""Ilelaas zijn z

allemaal even eerlijk."

SCHIJT AAH AL DIE NEW WAVE
'
TERREN jjl

rhe Cockney Rejects hebben schi
aan al die New Wave sterren.
Siouxie.Strummer.zelfs Pursey
B"Als gevochten werd
ging Sham gaiw weg,
en dan zatem
wij met de
'brokken."vex
teld Vince

.0,
5'""

Op dit B( .•nt

core"fans, die zich tezamen de Rubber
;iove Firm noemen. ^
'air Ledex e-ptreden gee ft "Ja'

it frmti met zich met ,wnnt C '

.-<".<!;; meer punx beginnen in A
n dat de Ie golf "dood" isY^!

ham en Clash), en dat de \ v"

f.boren isCU.i ..JubS-.erass

CRASS contra SOTALL UDNDER RECORDS
Nieuu Crass adres;-
RGUGH TRADE, 202 Kensington Road,

i ~l~„ II T T f « 1 -F \Londen U-Il(elf)
records , amdat b.U.gekomen bericht :Crass zit niet meer bij Small Uonder .. ..,.. .. ., -

t nifet eens uas,met de teksten van X Crass. Nu zitten ze bij Rough Trade
"-ords.uaar Stiff Little Fingers ook bij heeft gezeten . (voor bun com-

* ' •
'"' - het helemaal niet eens met nun song"reality

ens ruipte gebrek kan
rciele afui jking. )S.U. uas net neiemaaj. met eens met nun
ylum".Uat zijn ze dear goedgelcuig ,zeg. Sorry ,uegens ruipt
niet verder ingaan ap dit Ufigfifi&ilfi prnbleem. Flo p



EASCISTEB YAK 111 SIEli!
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De fasciston will en ttcgx ecus dcmonstreren in Den Haag. Wedorora is hot door
de burgcrmeostcr -on dc raad van staten verboden. Tcreckt, want, FASCISM!!
SOOIT USES I on flat in con Internationale wetgeving.
Be fasciston hitsende monson op tcgen Surinamers, Turken, Marokkanon en
andere otnioso groepen. Su. zijn hot deze groepon. Toon, in Hitlers tijd
waxen hot de joden.
Zo proberen dc fasciston opnieuw nun propaganda uit te oefonen on zodocn-
de Ban de macht to komen.
Hot d.s.maar con klcin ftroep.jo donkt u. Ja, maar ao begon Hitler ook.
In korto tijd kreeg Hitler de kapitalisten achter zich on met him de hole
media. Zo werden de mensen dan ingopakt door hot fascisms, Veel van de
ouderen hebben hot. fasoisme mee gemaskt. Wil dat zeggen dat de jongeren
hot ook moo mootcn makon? BEE,' HOOIT!
Daarom mocten wo schouder aan sehouder, jong on oud, van welke etniesc
afkomst dan ook, vechton tegen onze doodsvijand, hot fascismo.
Fie donkt, dat or na 1945 hot fasoisme iiitgcsohakold was vcrgist zich.
-^Q.jk naar hot fascismo in Chili, Argcntinic, Indonesie, Harokko otc.
/ijk naar hot opkomend fasoisme in do Bonds Sopubliek, Italic, Groot-
Brittannie on do rest van Europa. Maar kijk ook naar het opkomond
fasoisme in Bedorland, want ook Mor stcokt het weor esna de kop op.
Daarom j WEBS WAAZZAAM!
Organiseort u v&sce u dagolijks aanwezig bent. Organisecr do monson om
dc strijd op to ncmon, om do workelijko domokratio to behouden on het
faacismc en hot daaruit voortkoraend rascisme voor oens on voor altijd
ncor to slaan.
Vandaag, zatcrdag 8 docoiabor, zullendo fasciston voor do eoveelate keer
illigaal do straat op komon. Ons motto van vandaag is FASCXSQOT TAH IE.
STHAAT! Maar natuurlijk niet alleen vandaag. Wo moeton mot, a'n allon
ciscn, dat fascistiesc organisaties verbodc . wordon.
IO0IT MEBE FASCISME! ;

Wij vinden dat hot eon slechtc zaak zou zijn als menson aich door do
fasciston zouden laten provoccrcn door .nu op so "in to hakkon". Daarnce
aouden de fasciston hun martclaren krijgen, en dat is wat zc willcn.
Daarom is hot vcrstandig om ons niet to latcn provocercn, naar ondcr
ndero via dit pamflct duidclijk maken dat wo hot fascsimc on rascismo

go on schijn van kans geven,
FASCISMS, N00IT MEBE! RASCISME IS FASCISME!
Bostrijd dc gcaoonschappclijkc problemon! bestrijd werkloosheid, woning-
looshcid, bestrijd het rascismo en het fasoisme!

HAAGS AHTI EASCISTIES EOMIIEE Postbus 25965, telefoon 0?0 603029, Don Hoa
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Als eefste natuurlijk:the riailbirds zijn niet uitelkaar.Ze trtoen nd

geregeld np , ineestalin rtatterdam , uaar ze uandaan komen.
Nog rneor rtQtter nieuusithe 5oujets komen yaarscnij

n

l i j k met nun &SS
tP/sincie op King Kong records natuurlijk~ U» t>u* «ocs ni'£t -zftcrrt .'

nzin oeel 2:Die nieuye Crass plast is geen tiubbel ip or" et-n I2"sin.
fTiaar een lp en I2"single tezamen.

• r s 1 1

i *^. "2. w«*^ *"**>

Ket cianK aan ;Thea , Flop, Rob H , S^jc^Rob uan 2eylen ( net figuur dst
arukt,L^nny,Kt,e5 van B.V.D.(yoDr de koffie),en ueroer ieaereen
weroeten b e n

. £

f

«;+ W** w l4& Cf\£y wJItJC*," P«PJ*iA<.

bis

Ar(T I'M RLU.LLUTION kreeg pasgeleden een brief van Hob van Zey Ibr, . „ t,,

tar ist ( ex- Game/Butchers/1984 ) zoekt een band die nog Een gitbrist no

beeftjOf punks d.ie een band uillen oprichten.Hi j heeft een goeie in

rfus als je interesse hebt;Rob uan Zeylen/Vr ecenoorokati t 5 /Hotterca
Hij uil zelfs uel in Groningen oefenen,als oat noci^ is.

Ook schreef hij of hij een abbonement kon nemen op A.I.K.ne
niet, am c: at de prijs
zenels}; .Troui.ens:Al
sen abcnnement?rJiks toch?Koop'em geuoan als je'em ziet i ig . i_n . fii r,'

staat er volgende keer een ellen foley-special in,en dan baai ;s

zo'r

.,.11,

/

yjoor eonlnummer dan /0,95 uordt . (f'O , bu ( Dlaa ) + fi.r, «

s us morgen allemaal doad zijn,uat ni..b je dan ni

'em ziet 1 i g •; s_ n . RI s's - r

i in T en dan Dciai
i

i n
UI3 ZIJW DOK NItT PEKFECT1 ^OUJAj W&3tLc®F jV**;,

Q p [JE2E fo t a :

BUI CrlLHbC-fvlve
rechts is Rob.
P.S.Ik h l b da t scnela-1
naampje op je t-snirt
m a a r doorqekrsst.
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serieus uard,ver-

-Hoe schrijf je jullie naam?
Brommerz/s : Met een S.Je kreeg geuoon te veel bands die dat deden,the Spid-
erz enz.

ik hun vraag uie nou uie is begint Jan te roepen dat hij Jaost is, John
hij Kees is,Kees:Ik ben John Jansen op mandolineiEn dan zegt Joost dat
Jan is op zang.Als ik om hun leeftijden vraag roept
ander schieeuut dat Joost u I2" is. Als er een Broramer

teld hij dat hun leeftijden varieren van 16 t/m 19.
-Uaarom hebben jullie de band opgericht?
John:Nou,uij speelden nl, uroeger in een jazz -arkest .. .Kees : Nee , nee 1

John:Tja uaarom , god .. .Jan : Om godtJchn:Ue hebben geen band opgericht . Ue
spelen al 5 jaar samen,maar ue hadden eerst een andere zanger...
Kees:En als ue gingers repeteren stond Jan altijd te kijken,die droomde er
geuoon van dat hij bij ons ging zingen,en toen hebben ue hem maar genomen
-Uat zijn nu juliie favoriete bands?
Broramers : Buzzcocks , Clash, P.I . L. , Generation X.Kees:Ik hou erg van Magazine
en Jan ook uel ,maar John niet.
-Uat uinden jullie van Rock against Racism?
Jan: Goed , heel goed,'t loopt ook uel lekker.de badges enzo.

John : I eder een is tegen rascisme,dus uaarom allecnaal van
die organisaties?
Kees:Daar ben ik het niet mee eensiflaar het uordt uel ef-
gezaagd ...
John:Al die hippies e n z o f^AlllS) £*> ifi^ •

*-+ PROTEST IS KUT.
% J

!(£«; MEE, REELE-F1AAL MIET 1 i 1 PROTEST IS G0ED1
ujoraen er wel eens bierglazen enzo naar jullie gegooid?
Jan : Nee ,da ' s nag naoit gebeurd.
Hebben jullie nog een bepaalde politieke installing?
John:Dat is verschillend

.

Kees:Zeg maar Anarchismel
Hebben jullie ook contact met andere bands?

Br oramers : Ketchup, BUD, Kreche, Clash.
Jan:Ik neb een single van the Clash met
Kees:Ik heb die 3e LP van the Clash nog
kut te zijn.
Hae uaak hebben jullie al opgetreden?
Kees:Een keer in de 3 maanden.
andere Br ommers : GELUL

1

!ees:Nou j a , S keer dan.
Hoe ging het trouuens in Kaasee?
John

:

Lekker \

de handtekening van Tapper Headon.
niet gehoord,maar hij schijnt ere

Heiligen die niet

geheiligd zijn

Jan:Uoorai Ketchup en BUD uaren goedlEn ik zat in de knoei met m ' n zangl.
KLD0ITJESI1!
Hoe vond je het laatste optreden in 0'16?
John:Heel lekkeri »«—«^—
Jan; Ik stond me daar in een li jp Itokje lin <fe iianw van vei,

Solitary Confinement!
Uie schrijft jullie teksten?
Jans IIIIII II IIIIIIIIII.il 1 1 IIIIKUmt
En uie de muziek?
Kees:IIIiIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIklHUi
Jdhn:IIIlIIIIIIIlIILIIIIIIIIIIKlUUl

va™ Gods brommers:
fcjjideren Tcefi cell diep vcrlanncn jghn iansen
naar een jiicuwe opwekking, VanaF :onst bazelsap
het eerste Pillkslerfcest zagen we
reeds dat co'n herleving haar onrsprong

vindl in gczameniijl; vtirig gebed.

Zo Iczen ive ooi in de Ifandolingcn

der apostelen dat er eerst werd gebeden
en dal er pas daarna jets gebeurde.

In onze dagen valt het otiigekeerdc

te conslatcrenl We bidden niel vurig

en da:irnm gobeuren er geen Rrole

kees
ji?n heynen

bas
drum
gitaar
zang

KEes:Jij heb 'r meer geschreven ,maar
het begint in te lopenllk heb trouuens f*^"rf,

-f°?
s K<,nh*«ten

.

w,r*
" r^ de wereld niel in rep en roer gebrnrhl

"Ciirac les"geschreven , en da's tat nu taeoordc voigeHngen «n de Here Jems

het heste nummer .88008 Maar ue spelen h
"5E"

i* ^'i!*- °w ^ S
3lS bandjlliet alS eh««* gcrvcltlige opwckfcingen ondCT Finney,3itri_ i_* ij_ r-n-j_ siiras de daeen van dc atwsleleo dcohn:Ue brengen binnenkort een EP uit srMS, lc Jnoentl , k „lra^ „,r„en

op het P. P.O. P. -label. De oplaagis f£3 " ic G"l h
"J'

,cw"k '' Hic">'" "1'",«"
^ — r 3 vw^-^r

t| L-t,ryBecchero-a.:
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the Specials-liue EP
Ze hadden beter die
LP liue maeten apne-
men.uant dit is nog
beter dan de LP

.

Veel sneller/ruiger I
L- -».-- --,J Sat „.„_T_.i..jai8ES:» la

dan op de LP.De nummers : Too much too young , Skinhead Symphonie , Skinhead l\oon-

stomp en nog een nummer dat niet op de LP staat.
Spizz Energi-Uhere ' s Captain Kirk? (single )

SAIN FIXS:)UN?TGEKuflST-i,iLIZIEK?Laten ue het hopen.Ik uind dit nummer muzikaal
erg goed.hoeuel de tekst van de vorige single"Soldier , Soldier"toch beter is.

Dit number gaat ouer star trek,de amerikaanse sciene-f iction serie.Leuke
single, leuke band,maar uel een dom onderuerp uoor een plaat.
Ramones-End of the Century(LP )

Het was uel geuoon te ueruachten ,als je je Lp laat produceren door Phil
Reflector .The Ramones op Top pop?8AHlStay tune for more rock'n rail-music:
Plaeten ue dan uiachten op de uolgende live -LP?RAP10NES ARE FUCKING HIPPIESlli
Donna&the Kebabs-Girl on the run(single)
Laat ik'em nog maar een keer bespreken.Dit is geuoon sensationeel nieuus.
Crass gees disco?Nou ja,da's natuurlijk overdreven,tnaar de nieuue pianist ( i

)

q-aat nou niet bepaald als een bezetene te keer. Heel rustig speelt'ie.
t pak nou even die eerste plaat uan Crass , "Feeding of the 5000-", pak die bij-

lags en lees de namen uan de bandleden
Phil Free heet nu Phil Dat, N . A .Palmer =P .A .Nana , Pete Wright=Pete Urong en

Penny rimbaiid = Arthur . Eng hoor'.De nieuue pianist heet Fingers Tar buck , hoeuel
ik niet zeker ueet of hij er uoor vast bij spealt.De zangeres ia natuurlijk
Honey Bane alias Donna(alias Honey Sane). die nag steeds on the run is uoor
interpal enz .

--«—h.*.a»jafe' l*g" "«i—aBB^Jp««g^5ga« — -CEtiSUUR
(Flop uindt the metal box nog steeds F ANTAS.T ISCH I Ik zelf uind 'em ook steeds
beter uorden.Uat heeft dit, nou ueer met Honey Bane te maken?)
BR/IWERSBR/RMERZ
8romrr;ers-EP(PP0P RECORDS)
De nederlandse Buzzcocks?Ongelofeli jk goed is deze EP.De numrners : Miracles

,

Fine Words, Real Rebel, Best hoys are lonely. 3an's stem lijkt erg op die uan
Pete shelley ,alleen ueel feller . Gitaar , bas en drums klinken erg goed.Ko-
pen deze plaat. Lang leue Voorburg (? ) OH SHITI
hiTtflUK Afitf MftKh&se. liitK. iiititi l'tJ E£rtTj£ £eiJ flMftf Hk*tte.bi\L RftTEwlAfefL K ££6flN-
rt£H.o*>k j>ftwk aainI k^E^ostfirAfcirT.Sle 3.yj ^TnAKffAitEtiUvF pah A-i>R. wit wkT(e>jFw.

EIND FEBRUARI IS'TIE UIT1
S tiff Little Fingers-At the edqe(sinqle)
n iecer geual een slecht begin. Dan kon.t die scherpe gitaar erbij en dan

klinkt'je leuk .3a ja , leuk ,uant erg zuaarmoedig klinkt'ie niet.Beetje
kommefs jeel ,tach yel leuk. Dat zingt 3ake trouuens vals.Ze hadden die
gitaren uat lager moeten stemsnen.
STUPID BA3IE5-BABYSITTERS(sinqleFast records ^

Flop uindt 'em melig an dat zegt een heleboel.Als je in een gekke bui bent,
is het je zeer aangeraden am dit plaatje te kopen.De bandleden zijn een
jongen uan II (zang7drums) en zijn broer uan I5(gitaar).
Goeie tekst:UE HATE BABYSITTERS! Mer J)WI* ^" f>erefi va» BPiC^STfeg^
Delta Fiue-mind your oun business ( single

)

the Gang of Four met een zangeres? Bijna disCD-achtig ,waar toch goed.
Het suingt de pan uit zogezegd .Uaoral op het laatst als de gitarist gaat
rammen op z'n gitaar ,uordt 't steengoed.
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Tandstickor
nit A'aam.

pAAR>V.Tpoj£ *E^ »***?"
gtotoMSW.T V^ NU At- 2.

f

CA&Ser<€ - Banjye j
8.U.D. is een punkband uit den haag en besLaat uit:
Kees-gi taar/zang , fiarca-bas/zang en Lax-drums.
Plarco : Namen vinden ue niet zo belangr i j k .De mensen kennen ons
als ze ons niet kennen maakt oat tench niet ueel uit.
-;Uaarotn hebben jullie BUD opgericht?
Lex:3e hebt lets uittedragen.ffluziek zouel teksten.
Kees:0m m ' n ei(?)kuijt te kunnen , eigeli jk.
-:Uat zijn nu jullie favariete bands?
Piarco : PJou , tot uoot gisteren the Clash, ik heb gisteren"London
gekocht en dat is echt vreselijk slechtlNou ja,999,
Kees:Dead 9oys(al uit elkaar) , the 3ara(Dat hoor je erg in de
en the pistols!
-:Uorden er uel sens bierglazen o.i.d.naar jullie gegooid?
ClarcorDe laatste tijd niet zoueel meer , behalve dan door lui die echt de pik
op ons hebben.
Hebben jullie uel eens in andere bands gezeten?
Itarcol (heel stil) ja, ja. . . (De andere bandleden lachen)lk heb in the mollestei
gezeten

.

;0hilk heb wel eens gehoord dat dat een rotband uasl
. area : Ach , in net begin uas het yel leuk,maar ze zijn een stuk de uerkeerde
kant opgegaan.
-:Hebben jullie nog contact met andere bands?
BUD : Ketchup , Brommers , Rondos en alles uat daarbij hoort zoals
Shocks en dat soort dingen.En een heel klein beetje the Bugs
Uie schrijft jullie nummers?
KeesiMarco en ik.
ijaar gaan ze tneestal over?
NarcoiTjSjmoeilijkheden die je hebt.moeili jkheden die andere mensen hebben.
(uraag aan PiarcojDat pak dat je nu aan hebt.heeft echt zo'n Specials-sti jl

.

riarco:Dat is geuoon uoor de lol,hoor.Ik uil me geuaan nergens aan binden.
Kees:3e kan natuurlijk oak alleen maar leren jasjes gaan dragen,maar can

uordt het net een uniform.
Harcoilk uind the Specials
soort muziek uillen maken.
Uat vindert jullie uan Rock against Racism?
Flarco : Inuieze uitstekend , hoeuel de uituerking

wmJe hebt nu ook in Engeland dat ze zeggen"Jij
it,dus jij komt er niet in!".

l'iarco:3a,da' s een beetje moeilijk,je kan niet uan te voren zeggen
een grieie of een slechte skinhead is.Vroeger gingen ze altijd naar uoetbal

om de boel in elkaar te rammen,en nu gaan ze naar optredens uan banbs.

Ik kan me uel indenken dat ze ze ueigeren, want
bij elk concert is het uel raak,of het nou bij

Ian Dury is of bij the, Angelic Upstarts.
Hebben jullie nog een een of andere politieke in-

stalling?
ft£tS :D at i s ue l heel persoonlijk. . .

JTA&Cjo : U b zijn uel links, maar niet aan een systeem
uerbonden.
VE£i :1k durf me uel anarchist te naemen.
-Crass?(het was natuurlijk te veruachten .

}

KftS :f\!ou nee, die zijn meer [3BB(i pascif istisch.
Kijk,the Rondos bv. zeggenjSoms is het nood-
zakelijk om geueld te gebruiken,en daar ben ik
het mee eens. Crass uil alles met "peace"doen

,

maatschappij trappen,
je de maatschappij kunt

de

best een leuke band, maar ik zou niet zelf dat

nou niet 20
ziet er als

gaed is.
een nazi-skinhead

of iemand

tegen de regering en de
maar ik geloof niet dat
ueranderen

htjjs&i, e» wjy 2e lus l^rtPOEflCAJ



yervolg B .V .D. interview

-Hoe dug zxjn jullie? .....

Kees:DEIi ..-.,.
Marcoilk ben 181"
Kees:Ik ben een frisse jongemanlNee , ik ben'22.
Marco: Ik ben ook 22.
Lex:Ik ben 26.
-Dat zie je niet vaak bij punkbands.
Lex:Uie zegt dat ue een punkband zijn?
l"iarco:Nou ja,3oe Strummer is 27, de zangeres
van the Poison Girls is 40...
Lex:Is punk leeftijd gebanden?
-Uat ik bedoel is dat de meeste lui van jauu
leeftijd allemaal naar pink floyd enzo luisteren.
Lex:QH,aHI
Kees:Hij is een van die ouwe lui die...
Lex:!\!EE,NEE,G0DuERD0rWE! SI

Hebben jullie uel eens in kaasee opgetreden?
Karco : 3a ,2kser.De eerste keer ging het klate.
Kees:Ik zat toen.net aan een afkick-kuur uoor
niet meer drinken.
Marco : fiaar de 2e keer vonden ze ons toch uel goed,dacht ik.^'.j^ ,saMi*-;-*jm~Jt

Op dit moment komt Kees van the Brommers de kleed karner (?) binnen en vraagt
_aan Kees van B.u.D.in uelke uitgang hij z'n plutg in moet dauuen.
Spelen the Brommers ook over jullie apparatuur?

Ilarco : 3a ,uant als je net 3 bands bent.is het geuoon niet nodig am zoveel
troep rneetenemen.
-Spelen jullie ao.k nuinmers van andete bands?
MarcoiNiet meer,ue speelden dan die nummers omdat ue vonden dat die ons
op het lijf geschreuen uaren.
Kees:naarhet was ook erg gemakkelijk om nummers van anderen te spelen,
omdat ue in het begin nog niet zo op elkaar in gespeeld uaren.
-Uelke nummers uaren dat?
bvd:Een paar lou reed-nummers , seventeen , Anarchy ..

.

-Kenden jullie elkaar nog niet toen jullie bij elkaar kuamen?
M§rco;Nou ik ken hem(Kees)al heel lang en hem ongeveer een jaar.Toen speel-
den ue al met een andere gitarist ,maar die is er later uitgegaan.
-Ging dat niet zo met die gitarist?
Marco ( lachend ): 3auel ,maar hij moest in dienst.
Kees:En toen hebben ue geuoon gezegd dat ue het zo met z'n drieen uilden
houden.ftaar dat uas niet meteen uant hi j (fiarco )heef t toen nog eventjes
bij the mollesters gespeeld, en een tijdje later kuamen ue elkaar tegen.
-Uaren dat the mollesters van die single" plastic , plastic"?
.arco:3a,maar toen zat ik er nog niet bij. Ik kuam er pas een ueek later

Uat vinden jullie van rock against religion?
Plarcailk ben niet gelovig opgevoed,maar ik ben niet perse tegen iemand

die zegf'Als je dit doet komt alles uel voor elkaar. "Hock against religion

is tegen de paus, tegen de kerk enzo. dat vind ik uel een beetje jammer.

Religie moet je uitbreiden .Dat is even goed het communisme

.

Keesrleder systeem zegt dat je dit moet doen en dat je dat^moet doen.

Rock against Religion is georganiseerd door Rode Uig en ladstickor Shocks,

teruijl zij zichzelf ook aan een vorm van religie anderuerpen . M
-Gaan jullie nog een plaat maken? %»••*
F!arco:Dat ueten ue nog niet zeker.The Brommers gaan een EP maken.maar uij

zitten er overna te denken of ue niet van die flexi-discs laten maken,

en dan opsturen naar jeugdcentra.
Kees:EErst kijken hoe het met the brommers gaat.
[*larco:The rondos hebben nu hun eigen kapitaalt je, en dat hebben uij niet.

Kees-Uii hebben er ook aan zitten te denken, om iets te beginnen,ue z oucen
J

, . .... -l. _ n _ _ - —t a.

bij

dat dan bij het paard kunnen laten stencilen. 'pa

-UAAROI"! DOEN 3ULLIE DAT DAN NIET?-
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i F«*Flop heeft Crass e_. ,. ., ._,-.. _

ft- o^vinden en hoe die toestand met het National front nou
—*t,Ouas zeer spectaculair

.

J£
National front :Daarouer schreuen ze heel moeili jk . Ret ik er uel uit

*C 5 begceep uas dat ze geen uerschil raaken tussen national front en rock
KiK aqai'nst racism .R . A . R . is links en het M.F. is reehts. Crass ziet R.A.R

ifild uillen oplassen (pogo on a nazi enz.)

wis

en tijdje geleden geschreuen,uat ze uan fcthe Rondos
-"-"- '"- ; "-' :

- -' '
"" " zat.Het resultaat

O"1

•" als lui die alias met geu

3 m en ty?\ 3'^ ' als_lui die geuoon zin hebben
3 w pe

!u^ ^ ui • r « d±tj xux uiu ytyuun zin rieuuen cm een beetie rotzooi te trap-
en (MftK* '"Wttjf RuTS JfiBB E£M W^fRAftrt EEW |M«J WAAtStM rfferfHCUel AAN WfufUi^w^Nfti. * j^lj^*
ondos : Schri juer u.d. brief , bassist Pete Wright, vind ze goeo,al is hijRondos : Schr i

j

'J3 er niet zo'n
i»i L6\bQi>J & 6RMU

tFiUKISH?)
T--.?»i^!^»^gni»WIWyiW<ty» liyitr«W>«t'-

speeia Die reggaa-invloeden ziirTtt fi
hier en daar in net werk van Thsf' n

, * Ruts terug te vinden. De band speeitl? tvr »

r 1 tiM-8- ,i'J
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' heeft staan, heeft nu een debuut-e!-» t-fr
pee, afgeieverd „The Crack". Het zalf

Jw

kring bekend zai worden. The Ruts, ate bekendheid door optredens tij- al dfdSr-eipTe op de "adlo^^'
D=Pn™j„p, 1 1 , j

dens Rock Against Racism-concer- even enthousiast ontvangen wwdtpHriCDebngelsa Euls stcmi bolvcm de ten. Vaak speeiden ze dan in het door de heren John Peel an Kid Sn T«£<r.

I ^lY™-™™-™^? yqorprograrama van de reggaeband sen, zo* met de debyur- ingle tl( r̂
S^^SS£53£SSf "'Sty, en ze hebben 00k meer dan beurde, dan at er beslist muziek^ -v|
?^, ™Z M ™ eens me! deze 9roeP samenge- The Ruts.
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Flop , Danny en Tony , moesten Dm 5 uur naar O'Ifi komen om te helpen ae

instalatie uit te laden. Eerst uerd heel bet podium uerschoven en toen m

sjouusn.Na een uurtje(af 2?)stond alios klaar en gingen the rondos soun
cken.Toen the Shocks en toen Rode uig.Opeens bleek dat the soujets niet
zouden komen, omdat ze net een nieuwe drumster hebben.Uij moesten net laatst
oraoat ue het eerst moesten optr eden.Om een uur of half 6 gingen ue eten(?)
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EEP ON THE JOB: Above the buxom blonds Fatal

>*..*;rob6 Honey Bene demonstrates her exciting stage act at

the Moonlight Club last Tuesday. Actually she'd just fainted

after hearing backing hand Crass playing one of their tasteful

ditties 'Screw You Smelly Old Fascist Ponger" a detaSed expose

of music biz corruption. Mickey Geggus was not in the

audience, surety not a lovers' tiff one hopes.
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3DKE VAM DE fiAAND: B|G J.O-K.C.
Uist u> dat ART IN REU0LLTI0N gedrukt werd op het "ministerie van defensie?
GRATI51 DESTR0Y POUER.fcuT PEOPLE
Defensie schenkt ons zo'n _f25,- gratis , zander dat ze het ueten.Alweer een
bom, granaat , rits kogels o.i.d. minder

f
en een punkblad meer.

ue hebben die /0
?
50 nodig om reiskosten/postzeqels/enz. te betalen.

14 KAART IB KAflSEE :BRDMERS & ART IN REVOLUTION

£j ROCK-nieuus:Er zi jn ueer dr ie nieuue badges ooor r(£D ROCK uer vaardigt.
van Rondos-rode driehoek op grijs ulak
/an Tandstickor Shocks-zuarte vogelibom op rooo ulak
jan Red Rock-' V'(toaa)op groen/uit/groen ulak ,,

. -' GP DE flOiMDOS LPl(qemaakt met benulp uan Crass?) °P -^IMB ^ON& fc^<Q^J

TfiNDSTIUKOdSHOCKS-tekst THADITID^ BUu:Religie moet je uitbreiden.
5AFETY-PIM IS LIKE. RELIGIDN net ftoeft niet alleen goas-
SAFETY-PIN IS LIKE TRADITION aienst te zijn.het kan net

zo goed net communisms zijiTT —
TRY TO DL5TR0Y DCN'T IJAiVT TC BUILD
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?lngt cat iedereen jeopdringt om te
"Jevelope your muscles, use your pric
'urry up , Garry : Queir Shem'69 en hun p
-ournalist Garry Bushel! uist elke
tot groat genoegen uan jimmy pursey
~un going on :Ouer de"fun."die je hebt
-rutch of society :riier snap ik niks
HAINAN OP THE B0RED :De titel zegt

- =3ngzaam-
IHLD luaarin bassist Pete zingt over

-- ight?"
-alls : Fucking disco-Guer net leuen u
"•an and uife".
HICHT CITIZEN : Overde doarsnee stad
-orking-man , respectable wife"
'-L GASMAN-COKETrtz Fas op.ae gaskamer

- '-.a oncra ts : Een saort asylum

Je moat 'em geuoon kopen,dan ue

uant ik kom ruimte te kort.
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CRAS5-5TA"PJ0NS DF THE CRA5S(tf
Okay , ieaereen heeft 'em al,
maar hier gaat'ie dan uoor alii
die 'em niet koriden krijgen,

omdat ' ie uituerkocht uas.
"h riet is een dubbel I2"EP

' fr geuorden.Kant 1,2 en 3
zijn 45-toeren en de liue kant
is 33-toeren tLaten ue maar bij
net begin beginnen:
PiCTriER-EAriTH

;

tiaar de text op
slaat ben ik nog niet achter,
maar oe stem uan steue ignoranl
is zeer nerveus , Heel goed.een
uan m'n fauoriete nummers.
Unite Plf-JX OlM H0PE ;uaat auer ae
praktijken uan RAR.Als je de Rf
ster draagt,is het helemaal nie
erg als je je vrouu slaat.Het
eindigt met een soort reggae.
YPU'ul GOT BIG rififiD5 :r.i in fa-
uoriete nummer

:

Tneir nanos are
big,they'ue got big hands,
BIGHAND5BIGHAi\L5 3IGHA,\DS BIGriAPt
DSBIGHANDSBIGHA.uDSBIGrtAAJDSBIGrtfi
:*D5BIGriAfvDS5IGriAi\IDSBIGljAi\lDSaiGn
ArtD5BIGHA!UDSBIGriAAiDSBIGHA.\iDSl
DARLIMG l HellorieroHeroriello
Duer de piloot die ae bam ap
Hirosjima goo ice.
System : rMiet net nummer uan tnt
=fonaos,en ook niet net bests nu
miner

.

big man, BIG i>; . A . N . : 5teue die
faeuijzen dat je een man moet zijn.
k like a gun"
raktijken in het engelse blad sounds.
eek ueer iets oyer sham te verzinnen,

|M0»«lft 2o.Vk*j«Y d*
als je jong bent. j^Jc >66&ft -

uan, en de muziek is ook niet al te best.
genoeg .f'.uziek: Heel snel en dan ueer neel

geueld."I'm not a hard-nut, so stuff it,

an een coorsnee meisje."Girl ana boy and

sman,uit oe rijke buurt . "rionoura ble

s uan auschuitz coen het nog steeds.

et je metetn not de rest gaat,
op Cress-records R?



Ma aanleidirtg uan de brief van de Rotterdamse OndErgrondse hesluiten ue
hierbij on een pasr nummers (lees : songteksten)te plaatsen.

A.I.R.
ART IN REVOLUTION
ART IN REVOLUTION-DON 'T BE AGRE5SIF
CHANGE THE UORLD-BE PRDGRESSIF
ART IS DANGEROUS-DANGEROUS IS KILL
GOVERNMENT PAYS ART-UE PAY THE BILL

(R)ART IN REVDLUTIGN(ax)

PEO
UNK
THI
CLA
(R)
PEO
PEO
PEO
DON
(R)
YOU
THE
= AI

Y

{R2

PLE MAKING THINGS-IN THE GALLERY
NOUN OBJECTS-IT'S A F1ISTERY
NGS ON PAPER-THINGS IN STONE
SSICAL MUSIC-THE HIGHSI TONE ART
PLE IN CLOTHES-PEOPLE TOTALLY NAKED
PLE PRETENDING THEY ARE GREAT-UHY DO
PLE BUTCHING AND CREATING-PAINTING A

'T THEY JUST KNOU-IT"S ALL COMCION SH

CAN'T DESTROY THEIR IMAGE
Y'RE ALL PUBLICITY-HOOKERS
NTING A CIRKLE AND SAYING IT'S A HOli

DON'T THEY DUST FUCK OFF!
XJ

Koopcoeew ^puii^vAS

Of EeN VilTST'iPT

£N &A A\s ee^ ^e&sr

&J3|H REWLiUOh

44 MAA&T * KMSE£

THEY HAVE TO FAKE IT?
SLIT

IT

SE

I MANGL E
V 0U SAY YOU ARE A PUNK/BUT YOU'RE Ay STAR ^N

,

/yi E, |il C"ft

YOU TAKE AUAY THE CASH/YOU'RE WAKING <TTij£E U I T H oTpF U C K E R 5/
YOU'RE WEARING YOUR SAFET YPHM5/THEY ' RE^'TaNG1n'iT"'"r

,

OUND YOUR NECK
YOU GO TO BED UITH FASHIONPIGS/YOU RIDE^QoCTR" NEU CADILLAC/

'CU'RE PRAYING TO YOUR HEROES/RCTTEhl , PIJ.RSEY AND 5TRUMMER/
jOING THE POGO IN '77/REMEP1BER THAL-LONG HOT SUMMER?/
THEY ARE JUST BULLSHIT/DO YOU REALLY BELIEVE THEM?/
THEY'RE MAKING IT IN THE STATES/THEY'RE IN LOVE UITH UNCLE SAM;

I WANGLE THAT BLOND GI.RL/SHE SAIS SHE' 5 NEU UAVE/
SHE'S JUST ANOTHER, FASHIONPIg/puNK-SOUL-HIPPIE-IT AIN'T SAFE/

GITA.ARSOLOC?)
JotST.RU .

•ERHAAL COUPLET I

Hi* ti ftpp ft S.AT UMft,

,

J^JRON&Oi *^i.J?'_l£

>K Zm MAM fr\AN om <MSS -nr

STMUlt 3»i* V*A**M •**««* NAAfc' _^£

T/fikw AferiN KsvotnTiON : >< it^ALlTe.Y ^« t»* ^t«*.r< -f'MMVt'&iAl^N w*fc>T

Ni<* -fc*U5 H*t*U.yk }i >iT HUrJM**: *<:T*ft VAN KwaLiWiT.

f V*lftt V-JftrdlA .nnV A tfVl Oi tifliA S
j&u. 4.



niNIVrERR.AA& VRARGT MET STOtb.

&ESTl£BY POWER an* PAlBS NOORbEiMfcE J

JNT£RViEW
:jat heel mooi is,is dat o'I6 eindelijk beg
punk aardig populair begint te uorden in d

Als eerste vroegen ze Red Rock en een week
en Ketchup, Uoor net optreden stelden ue de
vragen.Ze stellen zichzelf aan U voor:

Ik ben Martin, ik speel gitaar/Ik ben Hernia
ik drum/lk ben Berna en ik zing/Ik ben Har
A I R : u e hebben onsniet op dit intervieu v o o
in Amsterdam is.
Herman D. (d_rums) : Nou,op het cgenblik is er
georganiseerd op punkgebied , en usrcei uas
dat is min of meer opgeheven ,dus erg veel
met akties als "meer poen voor pop"om niet
enzo te krijgen,meer subsidie .Optredens . . .

in paradiso,en verder vaak met Krash on Po
lR:Hoe zit dat nou met ex-gallerie Anus?

Merman D.-Gallerie Anus is opgeheven , maar
.msterdam , Ze zijn van plan om nasi Afrika
oen nieuue gallerie, gallerie Amok.Uij hebb
Nerepeteerd, omdat ue onls eerste kuijt zij
A3H:Uaren jullie dan uit de eerste gezet?
merman D.:Nee hoor,dat uas omdat Harry daa
™ent zei z'n baas dat ue er niet meer kond
rioriig had.
ia rry \ Gallerie Amok zit no uaar No Name i/r

rifeeft gezeten,zijn ze nu een uerkplaats aa
/unnen uorden uoor optredens enz.Die mense
toe. . .

«IR:Uat vinden jullie van dat idee om naar
-J.trman D,:Leuk om bruin te uorden, maar ver
'erna:Dat moeten ze zelf ueten.
•iarry:Het ergst is uaarom ze niet naar afr
ten schuld van 60Q0 gulden aan een tandart
zoiets je er uan af houd,om te doen wat je
fjrman D. :The Workmates zullen in. ieder ge

'iooit naar afrika gaan , behal ve in net kade
/an Rock against Racism.
iarry:Plaar ue tellen geen rasta's onder on;
'jr oepsleden .

„im(l }:G0D 15 DOQDI
•lerroan D,:Dit is 'Jim, een ex-chr isteli jke
iongen,en 6de lifl uan the Workmates.
Mij rioet de techniek,ook al hebben ue geen
ttcnnische dingen.En dan hebben ue nog
-quue en die hoort ook bij the Workmates.
arryiui't. bestaan officieel uit 7 groeps-

> i aen.
''ierna krijgen ue uat gelul over interne
:.i pblemen enzo.

}

-imjPaar the Workmates zijn bij elkaar ge-
/'imen uit vriendscnap, niet beroepsmatig .

(stilte)

J; rman D^jEM the Workmates komen binnenkori
"t een voortreffelijk songboek.
i"f:LJat heb je aan een songboek als je de

* lodie niet uit je hoofd kent?
jimiHet probleem met de teksten is, is oat

int in te zien dat
en haag en omstreken
daarna the Uorkmates)
uerkmaten een paar

n,ik speel bas/lk ben Herman en
ry en ik zing ook//
rbereid,dus vertel maar hoe het

paradiso ,uaar uel eens uat word
er een kraakpand"iMO NAME", maar
is er niet.Ue zijn zelf uel bezig
uoor alleen punkbands oefenruimte
de laatste keer uas met Ketchup
land

.

ik zag mensen baarvan nog uel in
te gaan, maar er is in Amsterdam
en daar gister uoor het eerst
n.

r uerkte ,tnaar op een gegeverv mo-
en oefenen, omdat hij die ruirmte

oeger heeft gezeten.En uaar Anus
n net maken,uaar affiches gedrukt
n van Anus uillen naar Afrika

afrika te gaan?
oer. . .

ika kunnen gaan. Dat is omdat ze
s hebben. Dat is uel heel erg als
qraaq uilt.

val
r

Ku.tfe>tZit we 2& &e v/ot*e«vdle L
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Vfrvo\g \a/okKMA
je ze bij optredens haast noait uerstaat,
Herman D,:Ue uillen niet alleen goeie muziek maken,maar ook iets zeggen met
onze textEn, Aangezien de zang-sectie nou niet zo goed is ( boe-geroep )Eh , . .

de overige leden niet uillen bijdragen aan een beteie zangversterker , is een
soncboek de enige oplassing.Uel in nauolging van the Ronoos.maar cat uin-
den ue uel een goeie manier.
AIR:Ik zie dat jullie haast allemaal anarchie-badges oragen.Wat verstaan jul-
lie daaronder?
Harry:Dat is voor mij dat je heel beuust raoet zijn bij alle dingen die er
Drr. je heen gebeuren. Geuoon een uorm van maatschappi jkritiek.
nerman D.:Uat anarchisme betreft zijn ue in Amsterdam hezig met de Croats
Keyzer.Dat is een kraakpana dat op het punt staat om cntruimd te warden,
oat belegerd word door krakers en uaar drievi jfde(haha )van de band woont.
Als de mobiele eenhsid dat pand zal ontruimen zullen uij er zeker zijn.
Kaer aangezien politiek meestal een serieus onderuerp is,vinden ue het
toch te gek als ue een suingende zaal krijgen.
HiH:Uat vinden jullie uan reggae?
(iJaarDuer zijn de meningen erg over verdeelt)
Herman D.:Ik zou het liefst uan de workmates een ska-band maken,maar dat
uillen de andere bandleden niet,
Uim:Oe muziek is uel leuk,maar als je die texten haort dan...braak.
Tman D,:Linton Kuesie Johnson is toch kua text erg goed, alleen is het niet
^ve,hij gebruikt zo'n tape. En sommige mensen v/oelen zicn erg geinspireerd
door Crass.
Harry:3a...de rest.
derma n B.(bas):Kom noulAdam and tne Antsl
lerman D.;en the Rezillos ,maar dat heet nu tne rievillas.
(dan krijgen ue ueer uat gelul over Crass, C

' lb , the Ruts(hardrock)Daornroas-
jeftent in Ni jmegen ) , mollesters /

"oe komen jullie nou aan zo'n nsam als the Uorkmates?
"firman D.rGeuoon urienden die samen ergens ieee bezig zijn.Lr zit uel iets
in van een black'n decker maar cat bedoelen ue toch niet, we hadcen uel een
black'n decker op het podium gezet bij ons eerste optreden ,maar dat zullen
ue nooit meer doen.
'icatna ueer uat gelul aver rock against religion, rondos ,anarcnisme,comcr.unisni(
;>rry:3e leest vaak in amsterdamse blaadjes Cat ze een optreden van the
<>;ndos heel erg saai uinden , terui jl ze hele goeie bedoelingen hebben met hurt

muziek.Ptaar als ze in Amsterdam optreden, zitten de punx aan de kant en zie je
.; i 1 Cur eerade figuren met ski-jacks pogaen.The Rondos kunnen heel goed spelen,
iiiiisr ze moeten niet het hele cptreaen stilstaan , anders komen nun ideeen ook
vT t over. hf>*i t-toft^w i^6~ $& WNAile^vie GeVw^cJe^ VOu/\ ke*cW*f>

(Uaarom moet zo'n interview nou altijc over ce rondos gaan?)
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ART IN REUOLUTION-text
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EEN Z'M DOOD.DE ANLiER Z'N BRCOD

SID VICIOUS R.I. P.
I9?9,the dealers comniited anotner crime,
the victim accused from murder, couldn'

t

go on any further
(R)Sid(4x)died uhen he had a hit

Sid(4x)nou he's commercial shitl
Betraid
Betraid
Betraid
Betraid
(4x)

by Malcolm CicClaren
by Nancy Spungen
by Johnny Rotten
by virgin records

AIR-®

Ktour: wit
Maifirt: S-M^L-XL

I nu per brief fcaart en
I later am de posttode.

f T-shira ton* mouw f . 1+35
"

T-shirts tang* mounv f. 15.95

Smalm f. 23.95
LLitintn Tmsen 1 . 5.95 j

SIO
< VICIOUS

te echt -

e teringli jers 1 ) Aan het eind vielen er een paar bekckens am,
oon.Daarna uerden de bas en gitaar tegen de boxen aangezet
van het podium af.

he Uorkmates op.De drummer begon een een of andere Amster-
ingen,en toen kuamen ze in aktie . Ongelof eli jk snel,zo snel
het haast niet vol kon houden.De zanger en zangeres zongen
apart. Ueel humor in ieder geval uel. Harry, de zanger sprong

ere Harry, een Uoorburgse punk,kreeg een knal op z'n bek.
eiden dat ze met zo'n rotzooi niet uiiden spElen en hielaen
et een beetje kalm yerd

,

begonnen ze ueer.Nog steecs even fel,
ssie uat afnam.Toen ze de set hadoen af gespeeld , probeerde
Harry een knal had gegeven , stiekum uegtelopen,maar die uerd

epakt door een stel punx,die het niet nawen dat de sfeer was
verziekt door eerwenkele ty f usli.j er . PUNX UNITE AGAINST SFEERVER2IEKER3

!

Een week daarvoor speelden de Brommers en B.V.D. in D'I6.Het begon
ong. kuart over tien.Bvd speelde eerst."3 noeratjes voor de nieuue
riep Kees en toen begonnen ze met de set.Kees vond z'n gitaar te ha
e_n zat daardoor de hele tijd met z'n fuzz te kloten.Ze speelden o.a

euu nummer dat verdacht veel op ''alternative ulster" van stiff li
lingers leek.'T ging in ieoer geval neel lekker.Toen kuamen the Bro
I* et een zanger als 3an moet je uel succes nebben en oat bleek aie a
*-e speelden c.a. hun hit'^iirac les"en de rest van ce EP.Jan sprong o
even moment van het podium af ,en toen hij er ueer op yilde klimmen,
e.t ueer van af getrokken . Conclusie : Een voor treff eli j k avondje en ho
dat 0'16 doorgaat met het organiseren van punk-optredens . Trouuens ,

h

nu vast dat Crass in D'Ifi komt: 22 maart I9a0l APres ' 16-Oosteinde I
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De stad van SHAM '69
ii .Yin ' ii i.

ram
oi

DEN HAAG - Iggy is ntet raeer. SHAM TO fa tegenwormlig
Net parooL De grafffitici zijn definitief Jn Den Haag doorgebro-
ken.

Niets wordt door hun schrJJf

-

grage spuitbussen en villstir-

ten gespaard, Vind in Den
Haag nog een smetteloos wlt-
l< gevel en de spfeekwoorde-
lijke witte raaf is gevonrten.
Overal in de resident!? tref't

"men bewijzen van deze, uit
Amerika overgewaaide, rage.
De meningen over de miiur-
schrijverij iopen uiteen* De
ten spreekt van vandalism*.
terwijl een ander het over
^een eigentijdse kunsivorm"
neefi, Ook de muurariicstert
zelf hebben zo hun eigen jar-
gon. In graffitici- kringen
wordt dan ook gesproken van
Jtliederaars" en van „go-
den".

Feit is, dat we van een zcer
bekende mutirschrijver,
Iggy, de laatste lijd niet zo
veel meer lezen. Iggy lijkt ge-
pensioneetd. Zijn regime is

overgenomen door KENK1 -

KT. GNOEF, PIL en vooral
SHAM TO. Dew laaiste is

niets te bont. Overall in de re-
sidentie laat deze SHAM zijn
sporen levensgroot achter, De
vraag is: wie is of wis *ijn
SHAM *69? Gaat het om een
kliederaar of om een ware
muitrartiesi? Vanwaar, dat
bijna magische '63?
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PUNK 15 DEAD
I see the velvet zippies in their
bondage-gear/the social-elite wit
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GREAT ROCK'n ROLL SWINDLE-HADDOCK
Bunker ,een rotterdamse punk(geen relatie uan de band},ging naar de plat-
enzaak Haddock am "stations of the crass"te kopen. Prijs :f2Z ,50 ! Bunker
uond dat ueel te duur en ging naar Backstreet , uaar ze er heel toeuallig
nog eentje hadden. Prijs :/I7, -IHoe is dit nou mogeli jk?/5 ,50 verschill
We zauden uel graag een uerklaring van Haddock . Stuur naar naar ons op.

TDLriT DOOR LDNDEN "AN ZO'M 1000 PUNX
?o'n 1000 punx hielden een paar ueken geleden een soort mars door Londen
geuoon om te laten zien dat punk niet dood is. Heel moDilCioesten ue hier oak
eens doen,maar dan moeten er ugl meer punx zi.jn.Komt uel,
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MIEUUE SINGLE U.K. SUBS

volution veiligheidsdienst)heef t ueer een paar lui
ikt hebben de I2"single ^lDndon calling" te kopen.
treerd,en zullen niet v0or eind 1984 uorrien gepubli-
JOIN THE ANTI-CLASH FAIMCLUB1
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V^\A r^S^Wwp^fTnffi-oaiBu-^fer en ,de. Jtexten .zijn miod«x schBj-p'.geworde

.jwraassBWSBmifc^f*** ' t is jaaraer dstzrte^hij chrysalis zitteh,maar ja
jeE.we^t ,je tenminstej^eker dat jje'esi bij disco-danser of capilux ook kan fcb-
ojo .__ ^sw^iiglilMr-gH^jr-ftt
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..Hj't is saai,'t is niet bepaald echte punk.'t is discosuingeno du3 rubbishy
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*-<x pistols-flogging a dead horse(LP) GREATEST HnSlffffffffffffffffffffffff
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*„i lijkt verdomt/d veel^op CHARADE en dat uas ook slegt.

: OHELStft-l'FI OK FIRE/DEC_IDE(SIf4GLE )

Alleen uitgebracht in it. 5'. a. 2 niunmsrs van hun eerste LP.Koop hun LP,maar deze
.-liei.UaarwDcr yeet ik 'n.iet,maar uolgens mij zit er een luchtjs aan.
ti ii it n rr "i ti » n it ii » n tt n 11 it >i 11 u'n 11 n li n n 11 11 tt ti it nit n it » u it 11 h n u it n m 11 n « it n tt it it 11 it n it it it it ti it n it it ti it 11 11 ti ti ti it tt it it It

THE APflRTP.ENT-THE CAR( single) '

Erg goed,snel en hard, gdeie gitaar,goeie zang,vrij tnelodieus(uat is' dat nou ;

ueer uoor een imbeciele uitdrukking?)Het n
uff
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Bcdysnetchsrs-Rudsr than yau(singlE)
Dkay.iedereen speealt(ach) SKA»isderssn is sen RUDE BOY, ACH.Naybe you think
it's the new ney uave.but ail it is it's ju»^ another rai/e»Dit zijn niet de
bqdysnatchers uit rotterdaiti ,die trouuens ook klote zijn.
(((({(((({{((((})})))}))))})))({ C(((f(((((((U) ))))))))))))({((({ (((((((CO))
-'^LL-FIERfY JACK(single)
Ve'rsoonlijk vind ik't fantasties,hoeueller mensen zijn die het shit uinden.
lnderdaad,de gitaar had iets hardsr gemixt moeten uorden.maar toch vind ik
het een prima plaat.
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PH1S3KB T«ntWOW(r/l?EBSQTio wwiwu/Mwae UNKWWS/pJWSMFS traranowJf/PBRSOHS

UNKNOWN/PERSONS UNKHOWN/PERSONS UNKNOWN/PERSONS UNKNOWN/PERSONS UNKNOWN/
PERSONS UNKNOWN/ PERSONS UNKNOWN/ PERSONS UNKNOWN/PERSONS US'OIOWN/PERSGHS
UNKNOWN/PERSONS UNKNOWN/PERSONS UNKNOWN/PERSONS BNKNOWN/PSESONS UNKNOWN/

THIS IS A MESSAGE TO PERSONS UNKNOWN

- PERSONS M HiDIEG/ PIESOWS UHKHOW
SURVIVAL IN SILENCE IS,NT GOOD EWQH NO MORE
HIDING Ef SHADOWS/PERSONS UNKNOWN

- " KEEPING YOUR MOUTH SHUT/ TURNING A BLIND Mb.','

.. BKLNG IN SECRET/ PERSONS UNKNOWN

TERRORISTS AND SABOTEURS EACH AND EVERY ONE
. 0* US

HIDING' IN SHADOWS/ PERSONS UNKNOWN- -*-'' '

. -

HEY THESE MR AVERAGE/ TOU DONT EXIST/ZOU NEVER DtO "

HIDUTS IN SECRET / HEAD IN THE SAND

HABITS OE HID3NG SOON WILL BE THE DEATH OE US,

DYING IN.SECRET FROM POISONS UNKDWN...... .' It

THIS IS A MESSAGE TO PERSONS UNKNOWN

TAPPING YOUR CIKCUITS/ PERSONS UNKNOWN
".. SURVIVAL IS SILENCE 1SHT GOOD ENOUGH NO MORE

'

- KEEPING YOUR MOUTH SHUT/ HEAD IN THE SAND '
'

'

TURNING YOUR BLIND ESEi; SOON WILL BE THE DEATH OF US
DYING IN SECRET EROM POXSONS UNKNOWN

.XLBSS AND BLOOD ABE' WHO WE ARE/ELESH AND BLOOD ARE WHAT WE ARE/KJESK AND^
BLOOD ABE WHO WS ARE/ OUR COVER'S BLOWN/PLESH AND BLOOD,ARE WHO YOU ARE/

'

SLESH AND" BiOQD ARE WHAT YOU JfflE/ELESH AND BLOOD ARE WHO YOU ARE/ YOUR
cover's raonr/Kuss AND BLOOD ABE who we ase/plesh and blood are what we
ARE/ffiESH AND BLOOD ARE WHO WE ARE/ OUR COVER'S BLOWN/FLESH AND BL«0D

®
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e"t een blad mat niet bepaalde richtlijnen.
n punkband interuieuen ,en als ue zin had—
preking of een platenbespreking

.

drukker kui jtraakten(nr .4 ) . Air . 5 had al
dat uas niet te lezen.
Ue hebben uat geleert van al die andere,
arc tegenaan.P'aar zander zeikerige inter-
e er een ziet staan is dat een plaat uaar
ncertbesprekingen.'Jan die dingen leer j e

j hebben geen behoefte aan entertainment.
ZITTEN ER HIDDEN INI

anarchieSurede- ART IMREUQLUT J0N2O7 I960
singlebesprekinq ( zo zie Je maar ueeF
3VD-EP(N0
vind ik '

m

niet za)e
is een ni
medeuerke
De hoes
uij.

LEVEL PRCDUCT5
uantasties.De mu

n de texten zijn
euu ona f hankeli jk
r koos u.(nag bed
aat uel,niet byzo

(MEP 00l)oja,de

In het begin vond ik'm niet zo goed;,fTiaar nu
ziek is erg goed (alleen"loak out the cops"
heel erg goed ,uoaral "duty » . feQ LEVEL PRODUCTS
(anarchistiss? ) platenlabel ,

gerund door A.I.R.
ankt uoor't intervieu).
nder,ze hebben ysl de zelfde ti jpmas jien als
naaai v.d. EP:ccuntry of liberty(of zo iets)

AAN DE BUHGER1J VAN DE GEMEENTE.

*for£form. 9(28)75

m
Ia verband met de pas heden bekend geworden gevolgen van:

een ongeiuk in de kemcentrale /fle^'Jmujjc ii Taa cfaaaSeg efwl /

he P - on.fconappaa *an ^H^ ult idtm 'laaK'WiigETi./ esB-fltegj-ag-ja c an

-faod rijf '^rilBti imjm^ i'ia tiijgeja

/

- .,.*.....,.,,........-,..

adviserea wij u am de volgende maatregeien te flemen:

1* Eet geen groente of fruit uit eigen tula

2* Graaf niet in de grond; voorkom zoveel mogelijk aanraking

met zand, aarde, enz.

3* Sluit al£e kleren in aw huis zo goed mogelijk (zo bespaart

u ook nog energle); open ramen en deuren niet langer dan

noodzakeiijk.

4* Houd uw kinderen binnea

De zandbakken en andere speelpiaatsen zijn vanaf heden gesloten.

Wij nemen aan dat u vanzeLE de normaie leefregels Yoor deze

gemeente (zoais NIET zwemmen in apea water, aiet meer dan

1 deciliter leidingwater per dag drinken, etc,) al in acht neemt.

Indien u sich bovendieo aan de hierbij verstrekte advieaen houdt

is er geen reden voor ongerustheid.

UW GEMEENTEBESTUUR.

IN VERBAND MET DE ERNSTIGE SITUATIE WILLEN WIJ

NOGMAALS WAARSCHUWEN VOOR OPRUIERS DIE QNRUST
PROBEREM TE ZAAIEN. GEEF HEN DIREKT AAN BIJ DE
AUTORITEITEN, ZIJ ZULLEN STRENG WORDEN GESTRAFT.+++

Hij heeft een huis gekocht
van viereneenhalfhoaderdduizend gulden
Hij rijdt in een Mercedes.
Zijn vrouw heeft een Volvo.
Zijn huis heeft acht learners
centrale verwarming '

twee badkamers
en een tuin voor en achter.
Hij drinkt alieea de dtwrste whiskey.

Hij kan maar niet begrijpen
hoe mensen het in han hoofd aalea
eea leegstaand huis te kraken.

Het is een schande.

—i ©
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Poison Girls "w r i"«^™» ALBUMS
SINGLES r , STATIONS OFTHE CRASS, Crass, Cri

©30 BLOODY REVOLUTIONS/PERSONS UNKNOWN. inTEKV<cW MFMwf|HJj HSPfi
[>ass/Poison Girls, Crass -
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ku:koos uesp ; cp:leden uan Crass en Poison Girls

ku;uolgens mij is de hele new uaue ap het ogenblik veruaterd en yor dt
de ney uaue gemanipuleerd door de grote platenmaatschappi jen en de
muziekindustrie.
cp;ik geloof dat het te cynisch is am te zeggen dat neu uaue hele—
maal gemanipuleerd sn gemaakt is doar de muziekpers en de platen-
maatschappi j en .Want in sen cultuur ontstaat er steads opnieuu sen
nieuu snort energie.De platenmaatschappi jen begonnen daar niet me-
teen geld uit te slaan.Het duurde een tijdje uoordat ze in de gaten
kreqen hoe ze dat konden doen.je had de hippie-beweging , de rockers-

fll
beueging,de beatnick-beueging en de punk-beueging.Dat zijn dingen^jdie uanzellf gebeuren;na zo'n 5 jaar met een bepaalda stijl muziek

\

-*±srkrijg je een soort frisheid die door begint te dringen ,meestal doar*W
i^s • erg jonge mens en.
jn Het had z'n eigen soort kreatiuiteit,ik bedoel het fait dat het uoor
*w'het grootste deel binnen 6 maanden door ds comraersjele belangen
s**•uituerkocht uerd,is niet het hele uerhaal .Uant er lopen nag steeds

mensen rond,die het proberen.
kujeven een uoorbeeld.in den haag is er een band,de urban heroes,
die uroeger jazz-rock speelden .Toen ze daar geen groot geld mee kon-

den vangen,zijn ze neu uaue gaan spelen en nu hebben ze ineens een
platencontract en een single in de hitparade.

1CP:Ik geloof dat er uerschil is tussen punk en neu uaue. Toen de
Punk began, had het iets te uertellen en het heeft nu nog steeds 0\
iets te zeggen. New uaue uas een etiket dat door de platenbizz en de s
muziekpers op punk geplakt uerd en het is heel iets uerschillends

.

T?aNeu uaue is popmuzisk. Punk heeft iets te uertellen en neu uaue heef
dat niet. 3-
Klil: Neu uaue is meer da acceptabele uorm uan punk. lets uat beter -jr?

uerkoopt en uaar oak je ouders niet te ueel uan schrikken.
CP:Uat je net vertelde ouer die band, is uat ik als neu uaue beschou
flensen als de Vibrators. 4 jaar geleden speelden ze nog"acid-rock"

,

nu spelen ze'»neu uaue" ."IT< S ALL A LOAD Df SHIT'."

— Punkbands uerden oak commersjeel en ze warden tach nog steeds punk

%.
bands genoemd . Zoals the clash en the sex pistols , ueet je , ze warden
nog steeds punkbands genoemd maar ze zijn het niet. Uat the clash in
het begin zei uas erg goed.Ze zeggen het nog steeds, maar ze snuiuen
hun ueg door de u.s.a.,ueet je,een grate lijn cocaine.
-Het is uoor mij echt beangstigend , hoe de snelheid uan samensmelten

j_S"

gelijke trend ueet te houden.Iets nieuus,dat begint op het niuo
van de oorsprong en de snelheid uaarmee het opgenomen uordt,uit-
uerkacht uordt door de platenbizz. Het is echt eng. Crass en Poison m
Girls proberen die positie te handhauen en de hele tijd is er een
ontzettend grote druk en zijn er mensen die niet uertrauuen uat we Pdosn en mensen die proberen ons ergens bij in te lijuen...
-Op een bepaalde manier is dat ook uel te begri jpen,uant een hoop

)mensen hebben hun energie in punk gestoken , toen het pas began, Ze

zagen al hun hoop-uant ik geloof dat ze al hun hoop gesteld hadden
in uat er gebeurde;uat er gezegd uerd, uas een statement , dat een
helebael betekende uoor een hoop mensen-in het riool uerduijnen en

als je iets, dat een helebael uaor je betekent,het riool in ziet gaan,
net als alle dingen die aruoor gebeurden,ga je uanzelf terughoudener
uordenom je uertrouuen in een andere band te steken.Wij hebben moei te
gehad om mensen te laten respecteren uat ue doen,uant uat ue doen
gaat ouer respect. En dat uas een uan de dingen, die ons hier erg
tegengeuallen zijn;de mensen in nederland schijnen de indruk te

hebben, dat punk gaat am spugen en glazen breken en agressief zijn,

maar daar gaat het niet om.Llat uij zeggen, is dat het niet am het bre-
ken uan alazen aaat.maar mer respect uoor andere mensen.

±>



The C^ass~

Tussenpunkenflowerpower

-~-

The Crass is een anarchistische
band uit Engeland. De concer-
ten van deze band in eigen land
worden voortdurend verstoord

door de zogenaamde .
'skin-

heads', de kaalgeschoren
vechtlustige aanhangers van
het National Front.*
The Crass staat, negatief ge-
formuleerd, ergens tussen
punk en flowerpower in en is

misschien vernieuwend. mis-
schien een revival van ver-
ouderde stromingen, maar in

ieder geval: zeer geruchtma-
kend. Een tournee van deze,

band door Nederland heeft dan
ook een ontegehzeglijk grotere
nieuwswaarde dan bijvoor-
beeld een concert van de Un-
dertones. Toch heeft tot nu toe
nog geen enkel mij bekend
dag- of weekbiad melding ge-
maakt van de recente Neder-
landse optredens van The,
Crass. Alleen het programma-
Neon van de VPRO heeft er en-
kele Harden beeld met geluid
van laten zien. En dat hoewel
de Nederlandse concerten van
The Crass goed bezocht en zeer
succesvol zijn.

Beglnselverktarfng
„A11 'isms' cause cerebral con-
fusion," verklaart een witge-
maskerd lid van de band in de
aan het begin van het concert
in Paradiso voorgelezen begin-
selverklaring. „Comrauh-ism,
capital-ism, compatriot-ism,
pur-ism, social-ism, soph-ism,
you can stuff the lot...". Maar
ondertussen steunt' het image
van de band op anarchisme.
Het verschil met de tradltione-
le punk is op een paradoxale
raanier tweeledig: de muziek is
veel ruiger, simpeler en a-mu-
zikaler dan punk, maar de filo-

scfie achter de muziek en tek-
sten is veel zachtaardiger en
doordachter. 'Anarchy and
peace' is de leus. De bandleden
delen zelfs badges en stencils

met anarchistische teksten uit'

en blaadjes als
1

Nihilist News-
paper for the Living en. Inter-
nationalAnthem.
DoordatThe Crass zlch minder
ongeintaresseerd opstelt dan
punkgroepen, en het publiek
met veel inspanning iets duide-
lijk wil maken en daarbij ge-
loofwaardig overkomt, raakt
het publiek vaak emotioneel
verward. Na afloop van het
concert In Paradiso verklaar-
den enkele punks mij zelfs dat
hun hele leven tngrijpend was
veranderd door The Crass.

Dat The Crass tnderdaad lets

aparts is, blijkt al uit het feit

door Erik Lleshoui

dat de band in de Engelse mu-
aiekbladen {Sounds, NME)
voortdurend afgekraakt wordt,
hoewel The Crass tijdenlang
met de eerste LP nummer een
heeft gestaan in de alternatie-
ve hitlljsten. De leden van The
Crass zijn volgens de Engelse
pers afkomstig uit de middle
class (en je bent in de Engelse
popscene alleen welkom als je

uit de lower class komt), ze
brengert geen 'fun' (een absolu-
te must voor veel Engelsen), ze
zouden vier jaar te laat geko-
men zijn en wat het ergste is

voor de Engelse punkers: ...het

lijken wel hippies! De bandle-
den wonen namelijk in een
commune op het platteland!

Voor The Crass is de 'fun' eraf.
"

net is wellicht de eerste uit de
punk-revolutie voortgekomen
band die echts iets te zeggen
heeft. The Crass haat mis-
schien welom die reden punk
{"movements are systems and
systems kill', „punk is dead").
[Zodra je in een systeem zit heb

'

'je rtiets meer te zeggen. Ook
hippies niet („punk became a
fashion, just like hippy used to
be/and it ain't got a thing to do
jwith'ouorme").
Older de omstandigheden
waaronder andere bands con-
tracten af zouden sluiten met
grotere labels, ging The Crass
van het zeer kleine „Small
Wonder Records" naar een nog-
klelner eigen label. Dit omdat
het nummer „Bea!ity Asylum"
zelfs bij SWR niet door de beu-
gel kon, en geschrapt is van de
EP „The Feeding of The Five-
thousand",

'Reality Asylum' bevat name-
lijk een niets ontziende aanval
op het Christendom. Jezus
wordt ' een 'gravedigger',

'earthmover* en zelfs 'rapist'

(een versmelting van het
woord 'rappist', spiritist en 'ra-

per", verkrachter) genoemd.
The Crass is inderdaad 'crass',

grot. Op de plaats waar het
raimmer op de EP had moeten
staan staat nu een stilte ('The
sound of free speech') en op het
tekstblad staat een stuk zwart
met een uiteenzetting over hoe
de vork in de steel zit. Op het

eigen label is het nummer later

op single uitgebracht.

Intense biik

De meeste Crass-nummers be-
staan uit een a twee akkoorden
die steeds worden herhaald en
ritmisch begeleid door bass en
drums. Tapes en films onder-
steunen de muziek (zoals bij

, ft"«* olb Vb.tafc 'ifTTfa^W

'shaved woman' waarbij een
voortdenderende trein (joden

op transport?) te horen is). De
bandleden zingen en spelen

dicnt bij het publiek, in een
strakke lijn en vrij onbeweeg-
lljk opgesteld. Ze hebben een
intense blik in de ogen. Het pu-
bliek vindt het niet mooi, maar
raakt onder de indruk, gaat ge-
biologeerd naar huis. Het wil
T-shirts van the Crass kopen
en de band, zij het met een spe-

ciale aantekening, voegen bij

de andere bands waarvan het
houdt. The Crass zeif probeert
consequent dit allebei onmoge-
lijk te maken.

Het laatste nfeuws over de
band is de opschudding over
het onverwacht grote succes

van de nieuw'e single „Bloody
Revolutions". In de alternatie-

ve hitlijsten steeg de single

zeer snel naar de eerste plaats

en hij schijnt zelfs door te drin-

gen in de 'echte' Engelse top

vijftig, dezeifde top vijftig

waarin bovenaan de meest
commerciele (disco)muziek
staat. Ook de Nem Musical Ex-
press lijkt bijgedraaid inzake
Crass, In de rubriek 'Thrills!'

was er een kwart pagina aan
gewijd. Dit is- waarschijnlijk.
vooral te danken aan het feit

dat de politic in Birmingham
invallen heeft gedaan in pla-
tenzaken, waarbij de winke-
liers verboden werd nog langer
Crass-platen te verkopen.
Een grote platenzaak, HMV,
heeft op eigen initiatief al een
aantal Crass-platen vernietigd.

De nieuwe single veroorzaakt
niet voor niets zo'n opschud-
ding. Hij bevat namelijk een
poster met de koningin van En-
geland, de paus, Margaret
Thatcher en het 'Scales Of Jus-
tice'-beeld in r^iige punk-uit-
rusting. ..Rumours that the
next Crass single will include a

poster of Jesus on the cross J
with a huge erection and
shouting 'nail it to me baby'
have been put down as the
work of anarchist subversi-

ves," eindigt het NME-artikel.

The Crass bestaat uit: Eve Libertine
(lead roicej, Gem Stone (backing
voice), N. A. Palmer (guitar), Pete
Wright (bass). Penny Rimbaud {ra-

dio/tape/<trums>, Phil Fret (guitar),

Steve ignorant {lead vocals) en Joy
de Vitnre (vocals).

Uitgebracht werk: The Feeding of
the Fivethousand (EP), Reality Asy-
him/Shaved Woman {single) en Sta-
tions of Crass {dubbei-LP). De bond
venorgt tevens het blad Internatio-

nal Anthem.
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Het gaat er aver, dat het mogelijk is te leven zpncler mishruik te ma-
ken wan andere mensen, maar daar schijnt het hier niet ouer te gaan.
En dat is uaar ue hier op gestuit zijn. Dat is het groctste uerschil
met uiat er gebeurt tijdens onze optredens in Engeland-aok niet tijdens
al onze optredens ,uant veel optredens zijn in commerciele tenten-en
het uas voor ons het belangri jksta an ons in Nederland te ontdoen
uan dat soort glasbreker-image.
KU:De sociale omstandigheden in nederland uaren ook anders dan die in en-
geland toen daar de punk ontstond.Ik ueet uan raezelf niet of ik me een
punk kan noemen,uant ik heb geuoon een baantje van 9 tussen 5.
CP:Punk gaat er niet om of je tussen 9 en S uerkt of uat uoor kleren je
draagt ,uant-overdreuen gesproken-kan iedereen die in loondienat is punk
zijn,uant punk is meer een levenshouding dan het dragen van een leren
jasje of ueiligheidsspelden.Daar gaat het uolgens ons niet om,maar het «jj\

is een houding tegenouer jezelf en andere mensen,de manier uaarop je <
elkaar behandelt.En dingen,zoals jij nu doet,met me praten.Uant het is $
uoor sommige mensen noodzakelijk om auerdag een baan te hebben, ook al tN,V
uillen ze dat niet. Uoor mij is het niet nodig am een baan te hebben,_^^»
maar misschien komt er uaar mij oak een tijd dat ik uel moet. Het is h_v_
onzin om te zeggen dat j.e geen punk bent omdat je een baantje hebt
Zo zijn er genoeg mensen, met stekelhaar en ueiligheidsspelden , die
geen baantje hebben en toch geen punk zijn. Uat loop je nau ueer te
beueren

I

KU:Dat is misschien het grote verschil tussen engeland en nederland,
Het enige ust ueel mensen, die zich punk noemen,hier uillen is mensen|
bang maken en daar is het uolgens mij helemaal niet om begonnen.Ik
geloof dat het door een hoop mensen uerkeerd begrepen is.

Cprh'et is een stuk dieper dan dat;ue begonnen te zeggen, dat uat de
kranten zeiden,allefnaal ouer Sham gaat en het gooien uan glazen,N
maar daar ging het helemaal niet omlDat zijn alleinaal kinderspellet jes
en ik ben niet gexntrssseerd in kinder spelletjes. Als ik daar uel in ge-
Intresseerd zou zijn zou ik nu glazen moet en gooien.
-Een uan onze nummers is opgedragen aan punk-moeders en jouu definitie
uan punk zou mij buitensluiten en ik wil niet buitengesloten uorden.
Daarom ben ik ook hier an hebben ue een nummer opgedragen aan punk-
moeders , dat" jump mama jump" heet en zoals steue ignorant ( ranger Crass)
net zei,dat punk sen houding is. Punk is een houding van ongehoorzaamhaid

,

van onderuragen, van zeggen"i-k- ben niet uat je denkt dat ik ben","ik ben
niet uat je uan me uilt maken" , tegenouer uie dan ook. ...En als ik van
achter mijn kinderen vandaan uil komen en op het podium ga staan en de —

.

dingen uitschreeuu die ik ueet, is dat uoor mij de"punk-spirit"

.

—Anders zou punk een ghetto binnendri j uen , een soort afgesloten ruimte,
uaarin het als punk prettlg uertoeven is, maar het is niet goed om dat
naar andere ulakken door te trekken.Ik geloof, dat het geuaarlijk is
jezelf als een bevoarrechte groep ta beschouuen.Dat jij alleen ueet
uaar het over gaat en iij alleen bepaait uat punk is.
-Dat komt omdat jij ook maar een mens bent net als iedereen. Je kan punk
geen punk noemen,uant het is echt een houding. Het is geen etiket vaor
je, iedereen is een mens en daar gaat het eigenlijk om.Het gaat er niet
am hoe je er uit zist,dat is het helemaal niet.
-Hat moet meer te maken hebben met leuend zijn, tot leuen komen. Te voar-
schijn komen uit stereotypen, hok jes en vakjes en uit de rol,die js
geacht uordt te spelen.Het moet tot leuen komen zijn en elkaar ontmaeten.
En als het alleen maar om het uiterlijk gaat is het stom, uordt het mode en
is het dekadent.Het gaat eram een eigen manier uan uiten te vinden.
-Punk is geen dafenitie uan uie dan ook. Punk is de geschiedenis uan een
beueging.En in nederland betekent punk dat uat mensen die zichzelf punk
naemen , hebben gedaan.Het definieert mij niet en ik geloof niet dat het
iemand,die hier in de kamer zit definieert .Ik ben geen punk, misschien
uel een element uan de beueging, en is uat ik nu doe,mezelf op deze
manier uitdrukke'n , een product uan die beueging en ik ueet niet of ik dit
ook namens de poison girls kan zeggen, maar zij uiten zichzelf door die
beueging en gaan uerder met de elementen , die nun aanspreken in die
beueging.En ze banen nu hun eiqen ueo. so. *M ff\te banen nu nun eigen ueg.

Z.G.Z.
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iemand uraagt of ik een punk ben,moet ik toch eerst uitzosken
ene onder punk uerstaat , uant net is geen defen.itie wan uie dan

s een makkelijk etiket.Ze gebruiken het in nederlano om geueld-
iguren aan te duiden.Ze hebben hetzelfs gepresteerd Dm uoor het
een aantai punks(uan uiterli jk) ,die tegen een demonstratie van

stiese i\IPN(die er als punks uitzagen)zo te filmen,dat hst leek
anti-fascisten oak fascisten uaren.Dat uerd gelukkig dooi neon
htgezet,maar zo zie je ueer dat een punk-uiterli jk gebruikt uordt
lei negatieve dingen te verklaren,
omt door de maeite die de mensen hebben als ze met andere mensen
krijgen.Ze kunnen niet achter unifarmen ki jkerc,achter stijlen

isaties. . .["Jensen houden zich ueer met het uiterlijk uan iemand
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men hadden ze uroeger een naam van een uan de
n nu zelfs al panden ontruimd als ze ce naam
bezoekers uan het pand hebben.
raak-onderuerp fundamenteel belangrijk is,
land duidelijk maakt.Uij kunnen de dingen die

ue er toestemniing uoor hebben. Ik heb begrepen
ing uan de regering heeft.En uij kunnen doen
r het toegestaan is en als je begint de bezits-
brengen,ben je iets aan het doen uaar ze

ee eens zijn, uat je niet mag, uaar ze je geen
uergunning uoor geuen. Dan maak je de uerkelijke

r je je uoet op de grond kan zetten(met ueel
rdoor je anderen de toegang kunt uerbieden)
is een fundamenteel onderuerp an ik ben eruan
je toekomst nog ueel meer ander ogen moeten
t moment gebeurd.Cp de manier uaarop de engelse
de gang is, is het onmDgeli jk , dat dit onderuerp
en)niet meer in het licht treed,
erland hetzelfde is.De gemeenteraad uan den haag
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'rieeft een motie aangenaaien ,dat alle gekraakte gemeenteuonif>gen ontruimd
srioeten uorden,desnoads met behulp uan de tlE.De krakers ontnemen volgens
de gemeenteraad mensen die op de urgentieli jst uan de gemeente staan
uoonruimte , die zij meer nodig hebben dan krakers.
CP:Cp sommige plaatsen in engeland geeft de raad sen uergunni
krakers, omdat er in engeland al lance tijd gekraakt uordt,sin
jaren'SOjnu hebben uerschillende raden geprnbeerri compromisse
ken,omdat de regering met de hele situatie nogal omhoog zat.D
tekort aan huizen,dat door de krakers naar buiten gebracht ue

feit dat mensen buizen nodig hebben, kon de regering niet meer
of er genoeg huisuesting was, En in engeland is net uoor raden
am toestemniing te geuen uoor kraken.En ze hebben richtlijnen
te laten blijuen zittenin kraakpanden uqoi een periode uan I

En ik geloof,dat het belangrijk is uoor de nederlandse kraker
dingen die in engeland gebeuren ,uaar kraken al ueel langer ge

onder ogen: te zien eh te leren uan de oplossingen,die in enge
bereikt zijn en de manieren tiaarop de krakers in engeland zij

den, Dp het agenblik hebben ue in engeland geen erg geueldadig
stingen meer tegen mensen, dat gebeurde uroeger regelmatig, sni

geleden,maar hat "gebeurt niet meer. Het uordt meer toegelaten,
Dmdat de kraakcanpagne konstant doorging , zelf s met het uitzic
'-•eldadige akties jmensen uonden nieuue uegen en er zijn nu gro

,iisaties ,die juridies aduies geuen asn krakers en er zijn kra

centra. Dus je kan juridiese hulp krijgen en mensen kunnen nie

ieren uinden am uoor yaonruimte te strijden.

Dit uas het eerste deel uan het interuieu dat radio ^uesp , een haagse
anarchistiese zander deed met CRASS/POISON GIRLS uoor hun optreden in
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omimaer
Je ion er moedeloos
van worden. Iedereen

is met man en macht
, bezig om een gaaf voor

i iedereen aantrekkelijk

en toegankelijk wijk-

gebouw op poten te

zetten en nauwelijks is nen blijven?

het klaar of . . , je mag
|

in een krant geen le-

lijke woorden zetten,

I maar dat wat wij nu
denken is veel ker-
nach tiger dan we hier

neerschrijven . . . de la-

,

faards! .

"
\

dig.

2ou het langzamerhand
niet aan te bevelen zijn
een speciale. muur in een
gemeente vrij te maken,
waar kiadderaars zich
naar hartelust uit kunnen
leven en- zodoende ge-
meenschappelijke eigen-
dommen gespaard kun-

Overdag lie je ze niet,

hoewel het centrum er net

zo goed voor hen neerge-

zet is, maar 's nachts an-
dermans muren beklad-
den dat is geweldig moe-

Of is het de kiadderaars
er alleen maar om te doen 1

om gewoon schade toe te
\

brengen?
I

Maar hoe beklad 00k aan
de buitenkant, (het is er
heel moeilijk at te krij-
gen, want met ailerlei

schoonmaakmiddelen en
chemicalien is de gemeen-
te al zonder resultaat be-
zig geweest) de „Kom-
kommaer" zet haar deu-
ren toch voor iedereen
open en daar gaat het per
slot van rekening om.
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een centrum teryijl dieze
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